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Az Európai Befektetési Bank kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelei  
 
Az Európai Befektetési Bankkal (European Investment Bank, EIB; www.eib.org) kötött 
szerződés alapján kis- és középvállalkozásokat (KKV) [valamint olyan társaságok által 
kivitelezett kisebb projekteket, amelyeknél a foglalkoztatottak száma nem éri el a 3000-ret 
(közepes piaci tőkeértékű vállalkozások, KPTV)] támogatunk, amely támogatás által azok 
flexibilis törlesztési ütemtervű, alacsonyabb finanszírozási költségekhez férhetnek hozzá.  
 
A kis- és középvállalkozások javára létrejött európai együttműködés  
 
Az EIB az Európai Unió hosszútávú hitelezéssel foglalkozó bankjaként az EU tagállamainak 
beilleszkedését, kiegyensúlyozott fejlődését, valamint gazdasági és társadalmi kohézióját 
segíti elő. A pénzpiacokon elért lehető legjobb besorolásának (AAA) köszönhetően az EIB 
kedvező feltételek mellett jut hozzá a hitelforrásokhoz, melyeket társaságunkon keresztül 
továbbít a kis- és középvállalkozások, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalkozások felé. 
Mindezen vállalkozásokat kifejezetten értesítjük az EIB-bel való együttműködésünkről és 
annak a kapott kölcsönök pénzügyi feltételeire gyakorolt hatásáról. Az EIB által a kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalkozásoknak nyújtott 
támogatásról bővebben olvashatnak az EIB weboldalán (www.eib.org).   
 
Mit finanszíroz az EIB? 
 
Az EIB fokozottan támogatja az európai kis- és középvállalkozásokat, valamint a közepes piaci 
tőkeértékű vállalkozásokat mint fontos szektort abban, hogy hozzáférhessenek ezen 
kulcsfontosságú, új hitelkeretekhez. A hitel futamideje maximum 2 év (a tényleges futamidő a 
finanszírozandó projekt gazdasági és műszaki paramétereinek függvényében kerül 
megállapításra) és akár nagyon kis projektek, akár max. 25 millió eurós nagyságú 
befektetések finanszírozására használható fel. Azonban az EIB által nyújtott hozzájárulás nem 
lépheti át a 12,5 millió eurós keretet. 
 
Ki igényelhet EIB hitelt? 
 

• A 28 EU tagállam egyikében bejegyzett székhellyel és 250-nél kevesebb 
munkavállalóval rendelkező, a beruházást megelőzően konszolidált alapon működő, 
független kis- és középvállalkozások;  

• [A 28 EU tagállam egyikében bejegyzett székhellyel és 3000-nél kevesebb 
munkavállalóval rendelkező, a beruházást megelőzően konszolidált alapon működő, 
független, közepes piaci tőkeértékű vállalkozások]; 

• bármely gazdasági ágazat, néhány kivétellel, mint: fegyver- és muníciógyátás, 
katonai és rendőrségi felszerelések és infrastruktúra gyártása, az emberi jogok és 
szabadság korlátozására szolgáló felszerelések és infrastruktúra gyártása, 
szerencsejáték, dohányipar és kapcsolódó iparágak, állatkísérleteket magukba foglaló 
olyan tevékenységek, melyek nem egyeztethetők össze „a kísérleti és egyéb 
tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló európai 
egyezmény”-ben foglaltakkal, vagy a környezetre gyakorolt hatásuk nem 
mérsékelhető vagy ellensúlyozható, valamint az etikailag vagy erkölcsileg vitatható 
ágazatok, mint pl. emberi klónozás vagy tulajdonspekuláció.  

 
Mire használható fel az EIB hitel? 
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Az EIB hitel bármely befektetés és beruházás kapcsán felhasználható, amely a kis- és 
középvállalkozások, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalkozások fejlődése/fejlesztése 
során fellépnek. Ilyenek:  

o materiális befektetések: üzem és hozzá tartozó felszerelés vásárlása, a földvásárlással 
kapcsolatos néhány kivétel figyelembe vételével 

o immateriális befektetések: különösen a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos 
kiadások, értékesítő hálózat kiépítése hazai vagy EU-n belüli piacokon, 
szabadalmaztatások vagy szabadalmak vásárlása 

o közép- vagy hosszú távú működőtőke a vállalkozás általános likviditásának 
helyreállítására.  

 
Az Ön cégére nézve ez milyen előnyökkel jár?  
 

• Az általános hitelkamatokkal szemben Ön előnyösebb kamatlábhoz jut. 
• Cége körülményeinek és pénzáramlási követelményeinek megfelelően Ön szabadon 

egyeztethet a hitel futamidejéről vagy a törlesztés gyakoriságáról.  
• Jelentős mértékben invesztálhat a cégében anélkül, hogy az kedvezőtlenül hatna 

annak pénzáramlására vagy fizetőképességére. 
 
Ön hozzájárul ahhoz, hogy (a) megfelelő értesítési idő leteltével lehetővé teszi az EIB 
képviselőinek, hogy megszemléljék a hitel tárgyát képező projectet magába foglaló 
telephelyeket, berendezéseket és felszereléseket, és (b) az EIB által feltett kérdésre mi 
megadhatjuk az EIB számára az Önre vonatkozó információkat.   
 
A kis- és középvállalkozásokat illető hiteleket az EIB társaságunkon keresztül 
folyósítja, így teljes mértékben a mi felelősségünk alá tartozik a kérvény 
felülvizsgálata és annak elbírálása. 
 
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot (Relationship Manager) ügyintézőnkkel, vagy keresse fel (local 
branch) irodánkat, hogy megbeszélhessük, vajon az Ön vállalkozása megfelel-e az EIB által 
támogatott, kis- és középvállalkozások vagy közepes piaci tőkeértékű vállalkozások részére 
nyújtható hitelkonstrukciók feltételeinek.   
 

 
 
 


