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HIRDETMÉNY 
Termelőeszköz Nyíltvégű-, Zártvégű Pénzügyi Lízing és Kölcsön Üzletszabályzatok 

módosításáról 
Érvényes: 2022. szeptember hónap 09. napjától, visszavonásig 

 
A Termelőeszköz Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzat, a Termelőeszköz Zártvégű Pénzügyi 
Lízing Üzletszabályzat és a Termelőeszköz Kölcsön Üzletszabályzat az alábbi rendelkezésekre 
kiterjedően került kiegészítésre és módosításra:  

- Az MNB „Az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokról, és a környezeti 
fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről a hitelintézetek tevékenységeiben” szóló 
ajánlásában meghatározta a környezeti, társadalmi és irányítási (environmental, social, 
governance, azaz ESG) kockázatainak kezelésének elveit. Ennek megfelelve a Merkantil Bank 
Zrt. bevezeti a finanszírozási tevékenysége során a fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre 
vonatkozó ESG kockázatok kezelésével kapcsolatos rendelkezések alkalmazását.  

- A szerkezetátalakításra vonatkozó rendelkezésekre kiterjedően, kizárólagosan a nem 
fogyasztó lízingbevevőkre vonatkozóan.  

- A szerződések Bank általi felmondására vonatkozó rendelkezésekre kiterjedően. 
- A Termelőeszköz Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzat, a Termelőeszköz Zártvégű 

Pénzügyi Lízing Üzletszabályzat a lízingbe adásból eredően a lízingbevevőt terhelő 
kötelezettségekkel. 

 
A Merkantil Bank Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény 68. § (12) és 271.§ (1) bekezdése alapján közzéteszi a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt   

- MTZ-2202 számú Termelőeszköz Zártvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatát  
- MTN-2202 számú Termelőeszköz Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatát 
- MTH-2202 számú Termelőeszköz Kölcsön Üzletszabályzatát.  

 
A jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg hatályát veszti  

- a 2022. április hónap 01. napjától 2022. szeptember 08. napjáig hatályos MTZ-2201 számú 
Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés Termelőeszköz Üzletszabályzat, 

- a 2022. április hónap 01. napjától 2022. szeptember 08. napjáig MTN-2201 számú 
Termelőeszköz nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat, 

- a 2022. április hónap 01. napjától 2022. szeptember 08. napjáig hatályos MTH-2201 számú 
Termelőeszköz-kölcsön Üzletszabályzat, 

és helyükbe a jelen Hirdetmény közzétételével egyidejűleg  
- a 2022. szeptember hónap 09. napjától hatályos MTZ-2202 számú Termelőeszköz 

Zártvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzat,  
- a 2022. szeptember hónap 09. napjától hatályos MTN-2202 számú Termelőeszköz 

Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatát és 
- a 2022. szeptember hónap 09. napjától hatályos MTH-2202 számú Termelőeszköz 

Kölcsön Üzletszabályzat 
elnevezésű Üzletszabályzatok lépnek. 
 
 
Közzététel: 2022. szeptember hónap 09. napja 
 


