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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 Belföldön megvalósuló, az Exim tv. 2. § (1) bekezdésének megfelelő 
energiahatékonysági - amellyel legalább 20%-os energiamegtakarítás érhető el - 
és/vagy megújuló energiatermelő beruházások finanszírozása. A beruházáshoz 
kapcsolódóan egyéb technológiakorszerűsítő vagy kapacitásbővítő beruházás is 
finanszírozható, de maximum a teljes hitelösszeg 50%-nak mértékéig. 

HITELÖSSZEG KORLÁT „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval 
összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022. 
november 9-i, 2022/C 426 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban 
Válságkezelési Közlemény) 2.3 szakasza alapján a program keretében igényelhető 
hitelösszeg nem haladhatja meg:  
a) a vállalkozásnak az elmúlt három év lezárt pénzügyi adatai alapján számított 

átlagos éves árbevételének 15%-át, vagy 
b) az ügyfél általi hitelkérelem benyújtását megelőző 12 hónap energiaköltségének 

50%-át, vagy 
c) a válság miatt különösen érintett vállalkozások esetén a kedvezményezett 

likviditási szükségletre vonatkozó nyilatkozata alapján a hitel összege az a) és 
b) pont szerinti értéknél magasabb összegű is lehet azzal, hogy nem 
haladhatja meg – a hitelkérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtás 
időpontjától számított – KKV esetében a következő 12 hónap, 
nagyvállalkozások esetében pedig a következő 6 hónap likviditási 
szükségletét. 

HITELÖSSZEG 

MAXIMUMA 

ÜGYFELENKÉNT 

A végső kedvezményezett ügyfél (ideértve a refinanszírozásban igénybe vett, 
valamint az Eximbank közvetlen finanszírozásban igénybevett 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 

A Válságkezelési Közlemény 2.3 szakasza alapján nyújtott kedvezményes 
kamatozású kölcsön, kiegészítve a Válságkezelési Közlemény 2.1 szakasza 
alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatással (kamattámogatással). 

A Válságkezelési Közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott támogatás összege 
vállalkozásonként (csoportszinten) egyetlen időpontban sem haladhatja meg: 

• a halászati és akvakultúra ágazat esetében a 300.000 EUR-t 

• az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a 250.000 EUR-t,  

• egyéb ágazat esetében pedig a 2.000.000 EUR-t.  
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A fenti maximális keretösszeg kihasználtsága befolyásolhatja az igénybevehető 
maximum hitel összegét. 

FINANSZÍROZHATÓ 

ÜGYFELEK 

A Program keretében az a válság által érintett vállalkozás finanszírozható, amely: 

• az Exim tv. szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezetnek minősül és  

• válságérintettségét nyilatkozat formájában igazolni tudja. 

FINANSZÍROZÁSBÓL 

KIZÁRT ÜGYFELEK 

A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók: 

• az Eximbank mindenkor hatályos Üzletszabályzata alapján kizárt ügyfelek, 
továbbá  

• támogatás nem nyújtható az EU által elfogadott szankciók hatálya alá tartozó 
vállalkozásoknak. 

FINANSZÍROZÁSBÓL 

KIZÁRT ÜGYLETEK 

Nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos Üzletszabályzata alapján 
kizárt ügyletek, továbbá: 

• befejezett (a hitelkérelem Pénzügyi Intézmény felé történt benyújtása előtt 
üzembe helyezett ill. aktivált) beruházás; 

• hitelkiváltás; 

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

• lakóingatlan, spekulatív célú ingatlan vásárlása és fejlesztése1; 

• bérelt ingatlanon (nem földterületen) történő beruházás finanszírozása, 
amennyiben a bérleti szerződés nem fedi a hitel futamidejét, illetve a bérbeadó 
nem járult hozzá a beruházáshoz2; 

• bérbeadási célú tárgyi eszközök és immateriális javak finanszírozása3; 

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

• kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos beruházások finanszírozása; 

• személygépjárművek megvásárlásának finanszírozására; 

• személygépjárművek forgalmazásával/bérbeadásával foglalkozó vállalkozások 
beruházásainak finanszírozása;  

• 55-56 (szálláshely szolgáltatás és vendéglátás4) és 90-99 (művészet, 
szórakoztatás, szabadidő) TEÁOR ágazati főcsoportba tartozó 
tevékenységekkel kapcsolatos beruházások finanszírozása; 

• saját tulajdonú és bérbeadási célú szállodaberuházás és üzemeltetés 
finanszírozása; 

• a Válságkezelési Közlemény 2.2 (Garanciák formájában nyújtott likviditási 
támogatás) és a 2.3. (Kedvezményes hitelek formájában nyújtott likviditási 
támogatás) szakaszok alapján ugyanaz a mögöttes hiteligény; 

                                                           
1 kivéve munkásszálló esetén: építés, bérbeadási célú építés, üzemeltetés 
2 illetve amennyiben a pénzügyi intézmény által az egyedi ügylet vonatkozásában esetlegesen meghatározott további feltétel nem 
teljesül 
3 kivéve cégcsoporton belül, vagy logisztikai ingatlan bérbeadása (pl. raktár) vagy ha az ingatlan ipari parkon belül épül, és az ipari 
park üzemeltetője (hitelfelvevő) adja bérbe termelő/szolgáltató vállalkozásnak vagy amennyiben a bérbeadás az ügyfél 
tevékenységei (üzletszerű tevékenység) közé tartozik, 
4 kivéve munkásszálló esetén: építés, bérbeadási célú építés, üzemeltetés 



 

A jelen termékismertetőben feltüntetett feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, és az Eximbank Zrt. részéről semmiféle 
kötelezettségvállalást nem jelentenek, illetve eredményeznek. Az Eximbank Zrt. a jelen termékismertető tekintetében kizárja a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:587. §-ának alkalmazását. A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlatnak. 

 3 / 4  

• ha az adott Ügyfél részére a Válságkezelési Közlemény 2.2. szakasza alapján 
nyújtott hitelgarancia támogatás esetében a kezességvállalással fedezett hitel 
összege és/vagy a 2.3. szakasza alapján nyújtott támogatás esetében igénybe 
vett teljes hitelösszeg meghaladja a Hitelösszeg korlát pontban meghatározott 
maximális mértékeket; 
 

Továbbá a Válságkezelési közlemény alapján: 

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

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

• amennyiben a finanszírozást az érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott vagy az elsődleges termelőktől beszerzett vagy ilyen termékek 
árához vagy mennyiségéhez kötik, kivéve, ha az utóbbi esetben az érintett 
vállalkozás nem - vagy nem élelmiszeripari célokra – hozta forgalomba a 
termékeket, például desztillálásra, metanizációra, vagy komposztálásra 
használta azokat;  

• a halászati és akvakultúra ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, ha az a 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdésének 
a)-k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik. 
 

További kizárások energiahatékonysági és/vagy megújuló energiatermelés 
fejlesztési cél esetén: 

• nem finanszírozható Ipari vagy kereskedelmi ingatlanok vásárlása 

• nem finanszírozható az olyan beruházás, amely környezeti szempontból több 
kárt okoz a környezetben, mint amennyi előny származik belőle. 

• az EXIM kifejezetten kizárja az alábbi beruházásoknak a hitelprogram keretében 
történő finanszírozását: 

• fosszilis tüzelőanyagok feltárása, előállítása, vagy felhasználása energia 

előállításához, 

• nukleáris energiát termelő létesítmények vagy kapcsolódó beszállítók 

beruházásai, 

• a beruházás következtében erdők pusztulnak, a felszíni vagy a felszín 
alatti vizek jó állapota csökken, a biodiverzitás veszélyeztetett. 

SAJÁT ERŐ 
• a beruházás energiahatékonysági és/vagy megújuló energiatermelés célú 

finanszírozási hányadára nem szükséges saját erő 

• a nem energiahatékonysági és/vagy megújuló energiatermelés célú 

finanszírozási hányad esetében a beruházás nettó bekerülési értékének: 

• gépek, berendezések vásárlása esetén minimum 10%-a 

• egyéb esetben minimum 15%-a. 

A saját erő nem tartalmazhat állami támogatást. 

FUTAMIDŐ A szerződés aláírásától számított maximum 8 év. 
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DEVIZANEM HUF, EUR 

KAMAT 
A kamat a teljes futamidő alatt fix. Mértéke HUF hitel esetében 5% p.a.,  
EUR hitel 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: 

• Energiahatékonysági beruházás esetében: 
a) a beruházás megkezdését megelőző állapotot rögzítő, a beruházással 

érintett helyszínről és a tervezett beruházásról készült energetikai audit, 
melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett 
energetikai auditorok vagy auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő 
személy állít ki. 

b) Igazolás arról, hogy a tervezett beruházás energiamegtakarítást 
eredményez melyet a MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy 
auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő személy állít ki 

c) meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú cseréje 
vagy korszerűsítése esetén műszaki szakvélemény vagy az a) és b) pont 
szerinti energetikai audit. 

• Megújuló energiatermelési beruházás esetén: 
a) Magyar Mérnöki Kamara megfelelő tagozatában tagsággal rendelkező 

személy által készített műszaki tervet tartalmazó, érvényes kivitelezői 
árajánlat. A műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő 
beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos kapcsolat megfelelően 
biztosítható-e. 

IGÉNYBEVÉTEL A hitel közvetlenül az Eximbanknál vagy azoknál a magyar hitelintézeteknél 
igényelhető, amelyek részére az Eximbank refinanszírozást biztosít. Kérjük, 
tájékozódjon hitelintézeti partnerénél. 

 


