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BAROSS GÁBOR 

ÚJRAIPAROSÍTÁSI 

HITELPROGRAM (BGH) 

CÉLJA 

Oroszország Ukrajna elleni agressziója következtében kialakult gazdasági és 
energiaválság hatásainak kivédésére indított hitelprogram, mely a hazai KKV-k és 
nagyvállalatok megerősödését, az export további bővülését támogatja alacsony 
kamatozású finanszírozási konstrukciókkal.  

HITELPROGRAM 

FUTAMIDEJE 
2023. december 31., illetve visszavonásig. 

HITELCÉL A (végső kedvezményezett) ügyfél a a Magyar Export-Import Bank 
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény törvény (Exim tv.) 2. § (1) bekezdésének megfelelő beruházási 
hitelt belföldön saját részre megvalósuló energiahatékonysági, illetve megújuló 
energiatermelő beruházásainak finanszírozása céljából igényelheti. A beruházás 
kapcsán az energiamegtakarításnak el kell érnie a 20%-ot a beruházást megelőző 
időszakhoz képest. 

HITELÖSSZEG 

MAXIMUMA 

ÜGYFELENKÉNT 

A végső kedvezményezett ügyfél (ideértve a refinanszírozásban igénybe vett, 
valamint az Eximbank közvetlen finanszírozásban igénybe vett BGH Zöld Beruházási 
Hitelt és BGH Zöld Jövő Exportőrei belföldi beruházási hitelt együttesen) összesen 
legfeljebb 6 milliárd HUF vagy 15 millió EUR hitelt vehet igénybe. 

ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

JOGCÍME 

 
651/2014/EU bizottsági rendelet  szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez és 
megújuló energia támogatására nyújtott beruházási támogatás – Általános 
csoportmentességi rendelet (a továbbiakban: ÁCSR) I. fejezet és III. fejezet 38. és 
41. cikk. 
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg 38. cikk szerinti jogcímnél az 
elszámolható költségek 30 %-át, 41. cikk szerinti jogcímnél a 45%-át. 

• A támogatási intenzitás Középvállalkozásoknak nyújtott támogatás 
esetében 10 százalékponttal növelhető. 

• A támogatási intenzitás Budapesten kívüli támogatott területeken 
megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal növelhető. 

• A támogatás ügyfelenként nem haladhatja meg a 30 millió euro összeget. 

FINANSZÍROZHATÓ 

ÜGYFELEK 

 
A Program keretében az a vállalkozás finanszírozható, amely: 

• az Exim tv. szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek minősül; 

• KKV vagy nagyvállalat; 

• megfelel a 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételeinek. 

FINANSZÍROZÁSBÓL 

KIZÁRT ÜGYFELEK 

Az Eximbank mindenkor hatályos Üzletszabályzata alapján kizárt ügyfelek. 

Továbbá ÁCSR 38. cikk esetén nem nyújtható támogatás az ügyfélnek, ha a 
fejlesztéseket azért hajtják végre, hogy a vállalkozás már elfogadott uniós 
szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha azok még nem léptek hatályba; 

ÁCSR 41. cikk esetén nem nyújtható támogatás: 
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• olyan bioüzemanyagokra, amelyek szolgáltatási vagy keverési kötelezettség 
hatálya alá tartoznak; 

• olyan vízi erőművekhez, amelyek nem felelnek meg a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek; 

• nem új létesítményekre; 

• az erőmű működésének megkezdését követően, a támogatás nem függhet a 
termeléstől. 

• amennyiben a hitelkérelmet benyújtó ügyféllel szemben teljesítetlen 
visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi Európai Bizottsági 
határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső 
piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított; 

• 37/2011-es Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b)-ban meghatározott nehéz helyzetben 
lévő vállalkozás. 

FINANSZÍROZÁSBÓL 

KIZÁRT ÜGYLETEK 

A Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos 
ÜSZ alapján kizárt ügyletek. A pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján 
további kizáró feltételeket határozhat meg. Továbbá: 

• az a beruházás, aminek a finanszírozásáshoz az ügyfél bármely 
konstrukcióban Széchenyi/Agrár Széchenyi Beruházási hitelt vett/vesz 
igénybe; 

• a beruházást a hitelkérelem pénzügyi intézményhez való benyújtása előtt 
megkezdte;  

• befejezett (a hitelkérelem Eximbankhoz történt benyújtása előtt aktivált) 
beruházás finanszírozása; 

• pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások beruházásainak 
finanszírozása;  

• hitelkiváltásra irányuló ügylet; 

• 55-56 (szálláshely szolgáltatás és vendéglátás)  és 90-99 (művészet, 
szórakoztatás, szabadidő) TEÁOR ágazati főcsoportba tartozó 
tevékenységekkel kapcsolatos beruházások finanszírozása; 

• saját tulajdonú és bérbeadási célú szállodaberuházás és üzemeltetés 
finanszírozása;  

• kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos beruházás finanszírozása; 

• lakóingatlan korszerűsítése; 

• értékesítési célú/bérbeadási célú irodaingatlan korszerűsítés finanszírozása;  

• bérbeadási célú tárgyi eszközök és immateriális javak finanszírozása; 

• bérelt ingatlanon (nem földterületen) történő beruházás finanszírozása, 
amennyiben a bérleti szerződés nem fedi a hitel futamidejét, illetve a bérbeadó 
nem járult hozzá a beruházáshoz; 

• cégcsoporton  belül tárgyi eszközök és immateriális javak adásvételének a 
finanszírozása;  

• harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 
tevékenységekhez nyújtott támogatás, azaz az exportált mennyiségekhez, az 
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az 
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadások 
közvetlen finanszírozása;  
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• importtermékkel, szolgáltatással szemben hazai termék, szolgáltatás 
felhasználásához nyújtott finanszírozása; 

• a 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó 
halászati és akvakultúra-ágazat, mezőgazdasági termékek finanszírozása; 

• mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység 
finanszírozására (azaz a program keretében finanszírozható tevékenység a 
TEÁOR 10-11 kód alá sorolható feldolgozóipari tevékenység); 

• mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában 
nyújtott finanszírozás, a következő esetekben: 

• amennyiben a finanszírozás összege az elsődleges termelőktől beszerzett 
vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára 
vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy 

• amennyiben a finanszírozás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben 
továbbítsák az elsődleges termelőknek. 

• nem felelnek meg a 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételeinek (igényelt 
hitel támogatási jogcímétől függően). 

SAJÁT ERŐ 

 
0% 

FUTAMIDŐ A szerződés aláírásától számított max 120 hónap 

DEVIZANEM EUR, HUF 

KAMAT 

A kamat a teljes futamidő alatt fix, mértéke HUF hitel esetén 5% p.a, EUR esetében 
3% p.a, mely állami támogatást tartalmaz. A kamat a törlesztéssel azonos 
ütemezésben 1/3/6 havonta fizetendő. 

RENDELKEZÉSRE 

TARTÁSI IDŐ 
A szerződés aláírásától számított maximum 18 hónap. 

TÜRELMI IDŐ A szerződés aláírásától számított maximum 24 hónap. 

RENDELKEZÉSRE 

TARTÁSI JUTALÉK 
0,25% p.a. 

TÖRLESZTÉS Egyenlő részletekben (1/3/6 havonta) vagy egyedi törlesztéssel. 

SZÜKSÉGES 

DOKUMENTÁCIÓ 

A beruházásra vonatkozó általános dokumentáción felül: 
1. Energiahatékonysági beruházás esetén MEKH nyiltvántartásban szereplő 

auditor által kiállított energetikai audit; 
Igazolás a MEKH auditortól az energiamegtakarítás alátámasztására. 
Meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú cseréje 
vagy korszerűsítése esetén műszaki szakvélemény vagy fentiek szerinti 
energetikai audit. 

2. Megújuló energia beruházás esetén a Magyar Mérnöki Kamara megfelelő 
tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki terv és 
az arra vonatkozó érvényes kivitelezői árajánlat.   
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IGÉNYBEVÉTEL A hitel közvetlenül az Eximbanknál vagy azoknál a magyar hitelintézeknél 

igényelhető, amelyek részére az Eximbank refinanszírozást biztosít.  

A részletesebb információkról kérjük tájékozódjon hitelintézeti partnerénél vagy 

közvetlenül az Eximbanknál. 

 

 


