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ÜZLETI ÁLLOMÁNYOK



2016 2017 2018

Millió HUF Tény Tény Terv

Mérlegfőösszeg - Eximbank 940 864 939 439 1 054 734

Mérlegfőösszeg - MEHIB 17 660 16 123 52 506

EXIM DATA
EXIM ADATOK

EXIMÜGYFELEK

2014 2015 2016 2017 2018.06.30.

Mikro/KKV 358 617 929 1160 1248

Nagyvállalat 153 139 165 217 214

Összes 511 756 1094 1377 1462



FOLYÓSÍTÁSI ADATOK MEGOSZLÁSA VÁLLALATI MÉRET SZERINT 

KKV FÓKUSZ

Érték szerint I. negyedév II. negyedév III. negyedév Összevont 

KKV-k összesen 66.88% 50.95% 40,34% 49,84%

Nagy vállalkozás 33.12% 49.05% 59,66% 50,16%

Darabszám szerint I. negyedév II. negyedév III. negyedév Összevont 

KKV-k összesen 84.73% 86.06% 85,23% 85,41%

Nagy vállalkozás 15.27% 13.94% 14,77% 14.59%



LÍZING ÁLLOMÁNY AZ EXIMBEN
2018.09.30.

Teljes lízing állomány: 33,3 milliárd HUF

Ebből a KKV lízing állomány: 19 milliárd HUF

Összes lízing ügylet: 1199 db

Ebből KKV lízing ügylet: 994 db



JÖVŐ EXPORTŐREI HITELPROGRAM

MI A JÖVŐ EXPORTŐREI HITELPROGRAM?

A hazai pénzügyi intézmények részére kínált hitelkonstrukció, amelyet az Eximbank a hatályos európai

uniós támogatási és a kapcsolódó magyar jogszabályokkal összhangban nyújtja. A program elsődleges célja

a KKV-k nemzetközi versenyképességre való felkészülésének, illetve exportpiacra kijutásának elősegítése,

az ide kapcsolódó foglalkoztatás növelése, ezekhez szükséges tárgyi eszközök és forgóeszközök

finanszírozása. Az összeget a végső kedvezményezett ügyfél - a hitel jellegétől függően - általános

likviditásfinanszírozásra, belföldön megvalósuló tárgyi eszközök finanszírozására, termelő és szolgáltató

tevékenységekhez kapcsolódó, beruházások finanszírozására használhatja fel .

Belföldi forgóeszköz 
refinanszírozás

Belföldi lízing keret 
refinanszírozás

Belföldi beruházási 
hitel refinanszírozás



JÖVŐ EXPORTŐREI ALHITEL PROGRAM
BELFÖLDI LÍZING KERET REFINANSZÍROZÁS

Célcsoport

Hazai pénzügyi intézményeken keresztül minden

magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező

vállalkozás igénybe veheti, amelynél, nemzetközi

versenyképességének növeléséhez szükséges, belföldön

megvalósuló beruházásához forrás igény merül fel

Finanszírozás célja

Beruházások megvalósításának támogatása, amelynek

keretében tárgyi eszközök finanszírozása céljából

igényelhet forrást nyílt végű és zárt végű pénzügyi lízing

konstrukciókban

Termékjellemzők

 Kiszámítható fix kamatozású

 Államilag támogatott kedvezményes kamatozású forrás

 Akár 60 hónapos futamidővel is igényelhető

 Rugalmas hitelezési feltételek

Futamidő
2-5 év

Finanszírozás módja

A konstrukció keretében a hitel nyújtása Pénzügyi

intézményeken keresztül, az Eximbank és a

hitelintézetek között megkötött keretszerződés

keretében, standardizált, gyorsított eljárási rend alapján

történik



EXPORTÉLÉNKÍTŐ HITELPROGRAM

MI AZ EXPORTÉLÉNKÍTŐ PROGRAM?

Az Exportélénkítő Program célja, hogy kedvező feltételű pénzügyi forrást nyújtson bármely

gazdasági szektorban tevékenykedő és exportra termelő magyar vállalkozásnak vagy

beszállítójának, hogy a megrendeléseiket teljesítsék, a szükséges fejlesztéseket valamint

beruházásokat megvalósítsák. Az EXIM-től közvetlenül és a hazai pénzintézeteken keresztül

egyaránt igénybe vehető Exportélénkítő Program pénzügyi konstrukciói:

Exportélénkítő 
Forgóeszközhitel

Exportélénkítő Lízing
Exportélénkítő 

Beruházási Hitel



EXPORTÉLÉNKÍTŐ HITELPROGRAM
EXPORTÉLÉNKÍTŐ LÍZING REFINANSZÍROZÁSA

Célcsoport

Magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező,

devizabelföldi, a (cégcsoport tagokat együttesen

figyelembe véve) legfeljebb 499 főt alkalmazottat

foglalkoztató, maximum 100 millió EUR árbevételű mikro-,

kis-, közép-, illetve a feltételeknek megfelelő kis- vagy

közepes tőkeerejű (Small Mid-cap) nagyvállalat, amelynél

az export tevékenységének elősegítéséhez, nemzetközi

versenyképességének növeléséhez, új belföldön

megvalósuló beruházás megvalósításához forrás igény

merül fel. A finanszírozás teljes körűen elérhető a

mezőgazdasági szektor számára is.
Futamidő

2-8 év

Finanszírozás célja

Olyan belföldön megvalósuló eszköz beruházás támogatása,

amely eredményeképpen az áru vagy szolgáltatás exportot

megvalósító, vagy exportőr részére beszállító gazdálkodó

szervezeteknél kimutatható az exportárbevétel vagy az

exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel növekedése.

Termékjellemzők

 Közvetlenül exportra termelő vállalkozások és beszállítóik 

számára is nyújtható

 Kiszámítható, fix kamatok a teljes futamidő alatt

 Nem terheli a vállalkozás állami támogatási keretét
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