EXIM Zöld beruházási hitel
refinanszírozása
Hitelprogram célja

A gazdaság hosszú távú fellendülése érdekében, a környezeti szempontból fenntartható
gazdasági tevékenységhez nyújtott, a nemzetközi versenyképességet növelő beruházás
támogatása.

Támogatás jogcíme

A hitelprogram keretében a hitel a C (2020) 1863 sz. bizottsági közlemény (a továbbiakban:
COVID Közlemény) és annak módosításainak 3.13 szakasza alapján fenntartható helyreállításra
irányuló beruházási támogatásként vehető igénybe az Európai Bizottság C(2022) 1407 final
számú, 2022. március 2-i, SA.101494 (2022/N) számú ügyben hozott határozata alapján.
A.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségeinek a
15% -át.
Azonban:
i. kisvállalkozások beruházásai esetében a támogatási intenzitás 20 százalékponttal
növelhető;
ii. egyéb KKV-k beruházásai esetében a támogatási intenzitás 10 százalékponttal
növelhető; vagy
iii. az Atr.1 25. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti területeken (támogatott területek)
végrehajtott beruházások esetében, amelyek megfelelnek az általános csoportmentességi
rendelet 14. cikkében foglalt feltételeknek, a támogatási intenzitás növelhető az érintett
területen a támogatás odaítélésekor hatályos regionális támogatási térképen
megállapított támogatási intenzitással. Az általános csoportmentességi rendelet 14. cikk
(14) bekezdése szerinti saját forrással kapcsolatos előírást a iii. pont szerinti esetben nem
kell figyelembe venni („a támogatás kedvezményezettjének az elszámolható költségek
legalább 25 %-ára kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania saját forrásaiból vagy
külső finanszírozás igénybevételével, minden állami forrástól mentes formában”).

Állami támogatás mértéke
További feltételek:
•

•

A Covid Közlemény 3.13. szakasza alapján nyújtott támogatás teljes összege a
konkrét támogatási eszköztől függetlenül vállalkozásonként nem haladhatja meg
a nominális értéken számított 10 millió eurót, vagy az annak megfelelő
forintösszeget. A támogatott területeken azonban a 3.13. szakasz alapján nyújtott
támogatás vállalkozásonkénti teljes összege a konkrét támogatási eszköztől
függetlenül nominális értéken legfeljebb 10 millió EUR-val haladhatja meg az
általános csoportmentességi rendelet 14. cikke alapján kiszámított, a vonatkozó
regionális támogatási térképen alapuló maximális támogatási összeget (a saját
forrással kapcsolatos előírás ebben az esetben is figyelmen kívül hagyható).
A program keretében az „A” pont alapján nyújtott támogatás nem halmozható a
„B” alapján nyújtott támogatással.

A vállalkozás mérete és a regionális besorolás szerinti az „A” pont alapján az alábbi táblázat
szerinti maximális hitelösszeg és intenzitási mérték alapján igényelhető a hitel.

1 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.)
Korm. rendelet
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10M EUR hitelösszeg

Mikro/kisvállalat
Közepes vállalat
Nagyvállalat
Maximális
hitel/támogatás összeg

3.13 szakasz
szerinti támogatás
alapintenzitás

Regionális támogatásra jogosult
területeken adható területi
intenzitásbónusz*

KKV
bónusz

összesen

15%
15%
15%

50% - 30% - 0%
50% - 30% - 0%
50% - 30% - 0%

20%
10%
0%

85% - 65% - 35%
75% - 55% - 25%
65% - 45% - 15%

10 M EUR

20 M EUR - 20 M EUR - 0 M EUR

20 M EUR - 20 M EUR - 10 M
EUR**

*A regionális intenzitás 50 millió euró elszámolható költségig ennyi, 50-100 millió euró közötti részre ennek a fele, a fölött 0%.
** Vállalkozásonként nyújtott egyedi támogatás maximum a hitelprogram keretösszegének 1%-a lehet, így a Zöld program
esetében a támogatott területeken legfeljebb 20 M EUR, Budapest és az agrár ágazat esetében maximum 10 M EUR lehet a max.
hitel/támogatás összege.

B.

A támogatás teljes összege nem haladhatja meg vállalkozásonként névértéken számítva
a 15 millió eurót, vagy az annak megfelelő forintösszeget, a támogatási intenzitás pedig
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.
Azonban:
i. kisvállalkozások beruházásai esetében a támogatási intenzitás 20 százalékponttal
növelhető;
ii. egyéb KKV-k beruházásai esetében a támogatási intenzitás 10 százalékponttal
növelhető; vagy
iii. az olyan támogatott területeken végrehajtott beruházások esetében, amelyek-a saját
forrásra vonatkozó, az általános csoportmentességi rendelet 14. cikk (14) bekezdése
szerinti feltétel kivételével megfelelnek az általános csoportmentességi rendelet 14.
cikkében foglalt feltételeknek, a támogatási intenzitás növelhető az érintett területen a
támogatás odaítélésekor hatályos regionális támogatási térképen megállapított
támogatási intenzitással.
A program keretében a „B” pont alapján nyújtott támogatás egyéb a Covid Közlemény 3.13
szakasz alapján nyújtott támogatásokkal való halmozódása nem megengedett.
A vállalkozás mérete és a regionális besorolás szerinti az „B” pont alapján az alábbi táblázat
szerinti maximális hitelösszeg és intenzitás alapján igényelhető a hitel.

15M EUR hitelösszeg
Mikro/kisvállalat
Közepes vállalat
Nagyvállalat

3.13 szakasz
szerinti támogatás
alapintenzitás

Regionális támogatásra jogosult
területeken adható területi
intenzitásbónusz*

KKV
bónusz

összesen

30%
30%
30%

50% - 30% - 0%
50% - 30% - 0%
50% - 30% - 0%

20%
10%
0%

100% - 80% - 50%
90% - 70% - 40%
80% - 60% - 30%

Maximális
20 M EUR - 20 M EUR - 15 M
15 M EUR
20 M EUR - 20 M EUR - 0 M EUR
hitel/támogatás összeg
EUR**
*A regionális intenzitás 50 millió euró elszámolható költségig ennyi, 50-100 millió euró közötti részre ennek a fele, a fölött 0%.
** Vállalkozásonként nyújtott egyedi támogatás maximum a hitelprogram keretösszegének 1%-a lehet, így a Zöld program
esetében a támogatott területeken legfeljebb 20 M EUR, Budapest és az agrár ágazat esetében maximum 15 M EUR lehet a max.
hitel/támogatás összege.

A Hitelprogram keretében nyújtott támogatás halmozható a de minimis rendelet vagy a
csoportmentességi rendelet szerinti támogatással feltéve, hogy betartják az e rendeletek
rendelkezéseit és kumulációs szabályait.
A vállalkozás részére a hitelprogram keretében nyújtott támogatás tekintetében a támogatási
küszöbértékek fentiek szerinti betartását az ügyfél korábban megítélt állami támogatásról
szóló nyilatkozata alapján az Eximbank ellenőrzi.
Devizanem

EUR/HUF

Hitelösszeg

A program keretében a vállalkozásonként (ide értve az Exim közvetlen finanszírozást is)
nyújtható maximális egyedi támogatási összeg nem haladhatja meg a program
keretösszegének 1%-át, azaz a 20 millió eurót, vagy az ennek megfelelő, a kérelem
benyújtásakor érvényes MNB árfolyamon átszámított forintösszeget.
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Futamidő

Maximum 96 hónap

Finanszírozható ügyfelek

A Hitelprogram keretében az a vállalkozás, amely a hitelkérelem benyújtásának és a
hitelszerződés megkötésének időpontjában az Exim tv. szerinti devizabelföldi gazdálkodó
szervezetnek (az Exim tv. gazdálkodó szervezetnek való megfelelőséget a teljes futamidő alatt
szükséges biztosítani) minősül,
továbbá amely:
• exportőrnek, exportőr részére beszállítónak minősül (az Ügyfélnek szükséges erről
nyilatkozni), vagy
• exportpotenciállal is rendelkező ágazatban tevékenykedik (lsd. TEÁOR lista, ettől eltérő
ágazat esetében indokolni szükséges).

Finanszírozásból kizárt
ügyfelek

A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos
Üzletszabályzata (a továbbiakban ÜSZ) alapján kizárt ügyfelek, továbbá végső
kedvezményezettként kizárt a hitelintézetek és a pénzügyi intézmények finanszírozása,
valamint a 2019. 12. 31-én az általános csoportmentességi rendelet (GBER), a mezőgazdasági
csoportmentességi rendelet (ABER), vagy a halászati csoportmentességi rendelet (FIBER)
értelmében nehéz helyzetben lévő vállalkozás.
A fentiektől eltérve támogatás nyújtható (az általános csoportmentességi rendelet I.
melléklete szerinti) azon mikro- vagy kisvállalkozások számára, amelyek 2019. december 31én már nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem állnak a nemzeti jog szerinti kollektív
fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültek megmentési támogatásban vagy
szerkezetátalakítási támogatásban.
A hitelprogram keretében a végső kedvezményezett ügyfél a Zöld beruházási hitelt a belföldön
megvalósuló olyan fejlesztésének finanszírozása céljából igényelheti, amelynek az
elszámolható költségei legalább 25%-ban az alábbiakban felsorolt fenntartható beruházási cél
valamelyikének megfelel.
Fenntartható főbb fejlesztési célok (lásd részletesen termékleírás 1. sz. függelék):
•
Megújuló energiatermelés
•
Fenntartható hulladékkezelés
•
Energiahatékonysági beruházások
•
Elektromobilitás
•
Vízgazdálkodás, vízenergia hasznosítása, szennyvízkezelés
•
Fenntartható gazdálkozdás eszközbeszerzéshez, vagy egyéb környezeti
fenntarthatósághoz kapcsolódó beruházások (agrárium és élelmiszeripar)

A hitel célja és a zöld hitel
fenntartható tevékenység
szerinti felhasználási köre

A fentiek alapján a program keretében igényelt hitel felhasználható az alábbi beruházások
finanszírozására:
Tárgyi eszköz beruházások és a hozzá kapcsolódó immateriális javak:
• ingatlanok – földvásárlással kapcsolatos költségeket csak akkor lehet elszámolni, ha
azok áruk előállítására vagy szolgáltatások nyújtására irányuló beruházás részét
képezik – és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása
• műszaki berendezések, gépek, járművek vásárlása
• egyéb berendezések, felszerelések, járművek vásárlása
• beruházások, felújítások finanszírozása
• beruházáshoz kapcsolódó immateriális javak
A hitel felhasználását számlával, vagy a 2000. évi C. tv. szerint meghatározott számviteli
bizonylattal (beleértve a saját rezsis beruházás esetét is, valamint az előleg számlákat is, de
proforma számlát és előlegbekérőt nem) kell igazolnia az ügyfélnek a finanszírozó pénzügyi
intézmény felé. A program keretében a hitelkérelem Eximbankhoz történő benyújtását
(Eximbankhoz elektronikus úton történt megküldés dátuma elfogadható) megelőzően
kiállított számlák nem fogadhatók be a refinanszírozásra.
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A program keretében finanszírozott fejlesztés zöld fenntartható célú beruházási arányszámát
– minimum 25% – a pénzügyi intézménynek kell (számlákkal igazolva) meghatároznia,
amelynek egyúttal meg kell felelnie az MNB által kiadott a Zöld vállalati és önkormányzati
tőkekövetelmény-kedvezmény irányelvekről kiadott tájékoztatóban foglalt tőkekövetelmény
kedvezmény (5 vagy 7%) igénybevételi feltételeinek, valamint az EXIMBANK
ZÖLDFINANSZÍROZÁSI KERETRENDSZERÉBEN (a továbbiakban keretrendszer) részletesen
meghatározott fenntarthatósági célok valamelyikének.
A hitelprogram keretében nem finanszírozhatók az Eximbank mindenkor hatályos ÜSZ-a
alapján kizárt ügyletek, továbbá:
• az olyan beruházás finanszírozása, amely környezeti szempontból több kárt okoz a
környezetben, mint amennyi előny származik belőle Annak igazolására, hogy a
finanszírozott beruházás esetében ez nem áll fenn az ügyfélnek a keretrendszer 7. sz.
függeléke szerint szükséges nyilatkoznia;

Finanszírozásból kizárt
ügyletek

Az EXIM kifejezetten kizárja beruházások zöld hitelprogram keretében történő finanszírozását
az alábbi esetekben:
• fosszilis tüzelőanyagok feltárása, előállítása, vagy felhasználása energia
előállításához;
• nukleáris energiát termelő létesítmények vagy a nukleáris energia termeléséhez
kapcsolódó terméket vagy szolgáltatást biztosító beszállítók beruházásai;
• a beruházás következtében erdők pusztulnak, a felszíni vagy a felszín alatti vizek jó
állapota csökken, a biodiverzitás veszélyeztetett;
• a TEÁOR 68 Ingatlanügyletek (Saját tulajdonú ingatlan adásvétele; Saját tulajdonú,
bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás;
• megkezdett
beruházás
finanszírozása,
ha
a
kedvezményezett
a
beruházással/projekttel kapcsolatos munkákat a hitelkérelem pénzügyi
intézményhez történő benyújtását megelőzően már megkezdte);
• hitelkiváltás;
• lakóingatlan, spekulatív célú ingatlan vásárlása és fejlesztése (TEÁOR 68 alá sorolt
tevékenységek);
• idegen tulajdonú földterületen történő beruházás finanszírozása;
• nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos beruházások
finanszírozása;
• bérelt ingatlanon történő beruházás finanszírozása
• értékesítési célú/bérbeadási célú irodaingatlan fejlesztés finanszírozása
• bérbeadási célú tárgyi eszközök és immateriális javak finanszírozása
• cégcsoporton belül tárgyi eszközök és immateriális javak adásvételének a
finanszírozása;
• a földvásárlással kapcsolatos költségek, ha azok nem az áruk vagy szolgáltatások
nyújtására irányuló beruházás részét képezik. A pénzügyi befektetések nem
számolhatók el.
• a személygépjárművek finanszírozása.
Pénzügyi Intézmény által az Ügyféllel szemben felszámított származékos kölcsön kamata a
teljes futamidő alatt fix, mértékét a finanszírozó Pénzügyi intézmény a refinanszírozási
forrásköltségének figyelembe vételével az alábbiak szerint határozza meg:
„A” pont alapján nyújtott hitel esetében

Árazás és díjfizetés

Futamidő 8 év
KKV
EUR
HUF

NV
2,50%
12,20%
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2,70%
13,20%

„B” pont alapján nyújtott hitel esetében
Futamidő, a vállalkozás mérete és a devizanem függvényében az ügyfél részére alábbi táblázat
szerinti kamatot lehet felszámítani – a minimum meghatározott kamat a Covid közlemény
27.b. pontja alapján felszámítható kamat, ettől nincs lehetőség eltérni:
Futamidő <=6 év
KKV
NV
min.
max.
min.
max.
kamat
kamat
kamat
kamat

Futamidő > 6 év <= 8 év
KKV
NV
min.
max.
min.
max.
kamat
kamat
kamat
kamat

EUR

0,55%

2,50%

1,45%

2,70%

2,19%

3,40%

3,19%

4,40%

HUF

1,16%

12,20%

2,06%

13,20%

2,80%

12,20%

3,80%

13,20%

Felszámítható díjak

Ügyfél által a Pénzügyi Intézménynek fizetendő díjak

Egyszeri díj
Rendelkezésre tartási
jutalék

maximum 0,5%
maximum 0,2%/év
Indokolt mértékben a szokásosan felmerülő és igazolt
költségek, de előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj és
megtörési költség nem számítható fel az Ügyfél részére.

Egyéb díjak

Saját erő

Hitelkeret
igénybevétel/rendelkezésre
tartás
Törlesztés
Kamatperiódus
Biztosítékok
Igénybevételi lehetőség

A beruházás zöld finanszírozási hányadára nem szükséges saját erő, ezen felül a saját erő
mértéke a beruházás nettó bekerülési értékének gépek, berendezések vásárlása esetén
minimun 10%-a, egyéb esetben minimus 15%-a.
•
•

rendelkezésre tartási időszak: max. 24 hónap
türelmi idő: max. 36 hónap

1, 3 vagy 6 hónap
1, 3, 6 hónap
Az Ügyféltől az elvárt biztosítékok körét a Pénzügyi Intézmény határozza meg.
A hitelprogram keretében szerződéskötésre legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség.
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