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2015. június 

Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) – munkadokumentum 
A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás  

Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételeit (12 feltétel / 1–12. cikk), MAJD ezt követően a kkv-k finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatásra vonatkozó feltételeket kell ellenőrizni.  
 

A. Általános alkalmazási feltételek 
 
 ÁLTALÁNOS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGI FELTÉTELEK A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

1. cikk – Bizonyos ágazatok kizárása ((2) bekezdés)  
Nem alkalmazható a következőkre: 
• A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő azon támogatási programok, 

amelyek esetében az átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 millió EUR-
t, a hatálybalépésüket követő hat hónaptól (e rendelet hosszabb időszakra továbbra is 
alkalmazható e támogatási programok bármelyikére, miután a Bizottság megvizsgálta a 
tagállam által a Bizottságnak a program hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül 
bejelentett vonatkozó értékelési tervet);  

• A fent említett támogatási programok módosításai, kivéve azokat a módosításokat, amelyek 
nem befolyásolhatják a támogatási program e rendelet értelmében vett 
összeegyeztethetőségét vagy nem befolyásolhatják jelentősen a jóváhagyott értékelési terv 
tartalmát; 

• Exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása;  
• Az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás. 
1. cikk – Bizonyos ágazatok kizárása ((3) bekezdés)  
• Halászat és akvakultúra* (az 1379/2013/EU rendeletben foglaltak szerint), kivéve a 

kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatást; 
• Elsődleges mezőgazdasági termelés*, kivéve a kockázatfinanszírozási támogatást; 
• Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása*, amennyiben a támogatás 

összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy amennyiben a 
támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek; 

• A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás (2010/787/EU tanácsi 
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határozat). 
* Amennyiben egy vállalkozás az e rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 
tevékenykedik, úgy e rendelet csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel 
nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy a tagállamok biztosítják, hogy a kizárt 
ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek a támogatásban. 

1. cikk – A Deggendorf-szabály által érintett vállalkozások kizárása ((4) bekezdés)  
Nem alkalmazható olyan támogatási programokra, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi 
támogatás kifizetését azon vállalkozások számára, amelyekkel szemben valamely támogatás 
visszafizetésére kötelező olyan bizottsági határozat van érvényben, amely a támogatást 
jogellenesnek/összeegyeztethetetlennek nyilvánította, és nem alkalmazható az ilyen vállalkozás 
számára nyújtott ad hoc támogatásra.  
1. cikk – Nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárása ((4) bekezdés)  
Nem alkalmazható a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatásra.  
1. cikk – Az uniós jogot sértő támogatási intézkedések kizárása ((5) bekezdés)  
Nem alkalmazható olyan állami támogatási intézkedésekre, amelyek szükségképpen az uniós jog 
megsértését vonják maguk után, különös tekintettel a következőkre: 
a) ahhoz a feltételhez kötött, hogy a kedvezményezett székhelye az adott tagállamban legyen 
vagy a kedvezményezett elsődlegesen abban a tagállamban végezze üzleti tevékenységét; 
Megengedett az a követelmény, hogy a kedvezményezett a támogatás kifizetésének időpontjában 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezzen a támogatást nyújtó tagállamban; 
b) ahhoz a feltételhez kötött, hogy belföldön előállított termékeket, illetve belföldi 
szolgáltatásokat vegyen igénybe; 
c) korlátozza a kedvezményezettek azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció 
eredményeit más tagállamokban hasznosítsák. 
4. cikk – Egyedi bejelentési határértékek  
Nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek meghaladják a következőket: 
• Kockázatfinanszírozás: bármely finanszírozási intézkedés keretében támogatható 

vállalkozásonként 15 millió EUR (21. cikk, (9) bekezdés); 
• Induló vállalkozások: vállalkozásonként a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdésében foglaltak 

szerinti összeg. 
A határértékek nem kerülhetők meg a támogatási programok mesterséges felosztásával. 
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5. cikk – A támogatás átláthatósága   
Csak átlátható támogatásokra alkalmazható. A következők tekintendők átláthatónak: 
• Vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatás; 
• Kölcsön (amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása a támogatás odaítélésekor 

irányadó referencia-kamatláb alapján történik); 
• Kezességvállalás  

(a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása egy bizottsági közleményben megállapított 
mentesülési díj alapján történik  
vagy  
a bruttó támogatási egyenértéket a kezességvállalásról szóló bizottsági közlemény alapján a 
végrehajtást megelőzően elfogadták és a jóváhagyott számítási módszertan kifejezetten 
vonatkozik az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásához kapcsolódó, szóban 
forgó kezességvállalás-típusra és az alapul szolgáló ügylettípusra); 

• Adókedvezmény (amennyiben felső korlátot határoznak meg, amely biztosítja, hogy ne 
lépjék túl a határértéket); 

•  
• Kockázatfinanszírozási célú intézkedések formájában nyújtott támogatás (amennyiben 

teljesülnek a 21. cikkben meghatározott feltételek); 
• Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (amennyiben teljesülnek a 22. cikkben 

meghatározott feltételek). 

 

6. cikk – Ösztönző hatás   
A támogatás csak akkor mentesíthető, ha ösztönző hatással bír: 

• A kedvezményezett a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdését 
megelőzően támogatási kérelmet nyújtott be az érintett tagállamhoz. A támogatási 
kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat: 

a) a vállalkozás neve és mérete; 
b) a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt; 
c) a projekt helyszíne; 
d) az elszámolható költségek jegyzéke; 
e) a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, kezességvállalás, 

visszafizetendő előleg, tőkeinjekció vagy egyéb) és a projekthez szükséges állami 
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finanszírozás összege. 
Kivételek 
• Adókedvezmények, amennyiben: 
a) az intézkedés objektív kritériumok alapján, további tagállami mérlegelési jogkör 

gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát; és 
b) az intézkedést azelőtt fogadták el és léptették hatályba, hogy a támogatott projekttel vagy 

tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdődött volna, kivéve az adóintézkedés 
formájában megvalósuló módosított támogatási programok esetében, amennyiben a 
tevékenységre adókedvezmény formájában megvalósuló korábbi támogatási programok 
vonatkoztak. 

• A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás akkor 
tekintendő ösztönző hatásúnak, ha teljesülnek a 21. és a 22. cikkben meghatározott 
vonatkozó feltételek. 

7. cikk – Elszámolható költségek (csak a felkutatási költségekre nyújtott támogatásra 
vonatkozik) 

 

A támogatási intenzitás kiszámítása során: 
• A számadatokat az adók és egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. 
• Vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtott támogatás esetében: a támogatás 

összegének a bruttó támogatási egyenértéket kell tekinteni. 
• A több részletben kifizetett támogatást a támogatás nyújtásának időpontjára számított 

jelenértékre kell diszkontálni (ugyanez vonatkozik az elszámolható költségekre; a támogatás 
nyújtásakor irányadó leszámítolási kamatlábbal). 

• Az adókedvezmény formájában nyújtott támogatás részleteit az adókedvezmények 
érvényesítésének különböző időpontjaiban irányadó leszámítolási kamatlábbal kell 
diszkontálni.  

Elszámolható költségek és dokumentáció 
• Az elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális dokumentumokkal kell 

alátámasztani. 

 

8. cikk – Támogatáshalmozás  
• A határértékek és maximális támogatási intenzitások tekintetében a támogatás teljes 

összegét figyelembe kell venni ((1) bekezdés), 
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• Amennyiben az uniós finanszírozás (amely nem tartozik a tagállam ellenőrzése alá) állami 
támogatással párosul, csak ez utóbbit kell figyelembe venni annak meghatározásakor, hogy 
teljesülnek-e a bejelentési határértékek és a maximális támogatási intenzitások vagy a 
maximális támogatási összegek, feltéve, hogy az ugyanazon elszámolható költségekkel 
kapcsolatban nyújtott állami finanszírozás teljes összege nem haladja meg az uniós jog 
alkalmazandó szabályaiban foglalt legkedvezőbb finanszírozási arányt ((2) bekezdés). 

• A mentesített támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel 
rendelkező állami támogatással halmozható ((3) bekezdés, a) pont). 

• A mentesített támogatás nem halmozható olyan egyéb állami támogatással, amely részben 
vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez kapcsolódik, amennyiben a 
halmozás az érintett támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás, illetve 
támogatási összeg túllépéséhez vezet ((3) bekezdés, b) pont). 

• Az e rendelet 21. (Kockázatfinanszírozási támogatás), 22. (Induló vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás) és 23. cikke (Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési 
platformoknak nyújtott támogatás) értelmében mentesített, azonosítható elszámolható 
költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható 
költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható 
költségekkel nem rendelkező támogatás az ebben a rendeletben vagy a Bizottság által 
elfogadott más csoportmentességi rendeletben vagy határozatban az egyes ügyek egyedi 
körülményei szerint rögzített legmagasabb vonatkozó teljes finanszírozási határértékig 
bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással 
halmozható ((4) bekezdés).  

• Az általános csoportmentességi rendelettel mentesített állami támogatás nem halmozható 
ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással, 
amennyiben a halmozás az általános csoportmentességi rendelet III. fejezetében 
megállapított támogatási intenzitás túllépéséhez vezetne ((5) bekezdés). 

9. cikk – Közzététel és információszolgáltatás   
• A következő információk nemzeti vagy regionális szintű átfogó állami támogatási honlapon 

való közzététele ((1) bekezdés): 
a) összefoglaló adatok (lásd a 11. cikket) vagy egy azokhoz vezető internetes link; 
b) minden egyes támogatási intézkedés teljes szövege (lásd a 11. cikket) vagy a teljes 
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szöveghez vezető internetes link; 
c) minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatásra vonatkozó információk 

(lásd a III. mellékletet). 
Az európai területi együttműködés projektjeinek nyújtott támogatások tekintetében az e 

bekezdésben említett információkat azon tagállam honlapján kell közzétenni, amelyben az 
1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkében meghatározott érintett 
irányító hatóság működik. A részt vevő tagállamok határozhatnak úgy is, hogy mindegyikük 
a saját területére irányuló támogatási intézkedésekről nyújt információt a honlapján. 

• Az adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok, valamint a 16. és a 21. 
cikk hatálya alá tartozó támogatási programok esetében (kivéve azon kkv-kat, amelyek még 
egyetlen piacon sem végeztek kereskedelmi értékesítést) akkor tekinthetők teljesültnek az e 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételek, ha a tagállamok az egyedi támogatási 
összegekre vonatkozóan előírt információkat az alábbi tartományokban teszik közzé (millió 
EUR) ((2) bekezdés): 
- 0,5–1, 
- 1–2, 
- 2–5, 
- 5–10, 
- 10–30, és 
- 30 vagy több. 

• Az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat szabványos formában kell feltüntetni és 
hozzáférhetővé tenni (lásd a III. mellékletet), lehetővé téve hatékony keresési és letöltési 
funkciók használatát. Az (1) bekezdésben említett információkat a támogatás nyújtásának 
napjától számított 6 hónapon belül, illetve adókedvezmény formájában megvalósuló 
támogatási programok esetében az adóbevallás esedékességének időpontjától számított 1 
éven belül kell közzétenni, és az információknak a támogatás nyújtásának napjától számított 
legalább 10 évig elérhetőnek kell lenniük ((4) bekezdés). 

• A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül (vagyis 
2016.07.01-ig) megfelelnek az e cikkben foglalt rendelkezéseknek ((6) bekezdés). 
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A fogalommeghatározásokat lásd: 2. cikk (felhívjuk figyelmüket a nehéz helyzetben lévő vállalkozások fogalmának új meghatározására és a kkv-k 
finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatással kapcsolatos fogalommeghatározásokra). 
 
Jelentéstétel: 11. cikk 
Ellenőrzés: 12. cikk 
A csoportmentességi kedvezmény visszavonása: 10. cikk 
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B. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás különös feltételei 
 

21. CIKK 
KOCKÁZATFINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

 

A támogatás formái  
• A pénzügyi közvetítők szintjén: független magánbefektetőknek nyújtott 

kockázatfinanszírozási támogatás formái ((2) bekezdés): 
a) a támogatható vállalkozásoknak kockázatfinanszírozási célú befektetést 

biztosító tőkebefektetés, illetve kvázisajáttőke-befektetés vagy tőkejuttatás; 
b) a támogatható vállalkozásoknak kockázatfinanszírozási célú befektetést 

biztosító kölcsön; 
c) a támogatható vállalkozásoknak biztosított kockázatfinanszírozási célú 

befektetésekből eredő veszteségek fedezésére nyújtott kezességvállalás. 
• Független magánbefektetők: kockázatfinanszírozási támogatás a fent említett 

formákban, illetve magánbefektetőknek nyújtott adóösztönzők formájában, 
amennyiben a magánbefektető a támogatható vállalkozásoknak 
kockázatfinanszírozást biztosító természetes személy ((3) bekezdés). 

• Támogatható vállalkozásoknak nyújtott támogatás formái: 
kockázatfinanszírozási támogatás tőkebefektetés, kvázisajáttőke-befektetés, 
kölcsön, kezességvállalás vagy ezek ötvözete formájában ((4) bekezdés). 

 

Támogatható vállalkozások és műveletek  
• Támogatható vállalkozások: olyan kkv-k, amelyek az első 

kockázatfinanszírozási célú befektetés biztosításakor nincsenek jegyezve a 
tőzsdén, és megfelelnek az alábbi feltételek legalább egyikének ((5) bekezdés): 
a) semmilyen piacon nem működtek még; 
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb mint 7 éve működnek 

bármely piacon; 
c) olyan első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényelnek, amely – új 
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termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján 
– meghaladja az előző 5 évben elért átlagos éves árbevételük 50 %-át. 

• A kockázatfinanszírozási támogatás irányulhat továbbá a támogatható 
vállalkozásokban eszközölt kiegészítő befektetésekre is, akár az első 
kereskedelmi értékesítéstől számított hétéves időszak eltelte után; kumulált 
feltételek ((6) bekezdés):  
- a kockázatfinanszírozás teljes összege bármely kockázatfinanszírozási célú 

intézkedés keretében nem haladhatja meg támogatható vállalkozásonként a 15 
millió EUR-t (lásd a (9) bekezdést); 

- az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetések lehetőségét; 
- a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás (I. melléklet, 3. cikk, (3) 

bekezdés) nem kapcsolódik az intézkedés keretében kockázatfinanszírozást 
nyújtó pénzügyi közvetítőtől vagy a független magánbefektetőtől eltérő másik 
vállalkozáshoz, kivéve, ha az új entitás vonatkozásában teljesülnek a kkv-
fogalommeghatározás feltételei. 

• Kiváltási tőke: támogatható vállalkozásba történő tőkebefektetés és 
kvázisajáttőke-befektetés esetében: a kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
keretében kiváltási tőkéhez csak abban az esetben biztosítható támogatás, ha a 
kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a támogatható kkv-ba történő befektetések 
valamennyi fordulójában legalább 50 %-nak megfelelő új tőkét is bevonnak ((7) 
bekezdés). 

• A (2) bekezdés a) pontjában említett tőkebefektetés és kvázisajáttőke-befektetés 
esetében a pénzügyi közvetítő összesített tőke-hozzájárulásainak és lejegyzett, de 
be nem fizetett tőkéjének legfeljebb 30 %-a fordítható likviditáskezelési célra ((8) 
bekezdés). 

A kockázatfinanszírozási célú intézkedés felső határa és minimális 
magánbefektetői részvétel 

 

• A támogatható vállalkozásoknak nyújtott kockázatfinanszírozás teljes 
összege (lásd a (4) bekezdést) bármely kockázatfinanszírozási célú 
intézkedés keretében nem haladhatja meg támogatható vállalkozásonként a 
15 millió EUR-t ((9) bekezdés). 
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• A támogatható vállalkozásoknak tőkebefektetést, kvázisajáttőke-befektetést vagy 
hitelbefektetést nyújtó kockázatfinanszírozási célú intézkedések esetében a 
kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a pénzügyi közvetítők vagy a 
támogatható vállalkozások szintjén további független magánbefektetői forrásokat 
kell bevonnia oly módon, hogy az összesített magánbefektetői részvételi arány 
elérje a következő minimális határértékeket ((10) bekezdés): 
a) azon támogatható vállalkozások esetében, amelyek semmilyen piacon nem 

hajtották még végre első kereskedelmi értékesítésüket, a biztosított 
kockázatfinanszírozás 10 %-a; 

b) az e cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett támogatható vállalkozások 
esetében a biztosított kockázatfinanszírozás 40 %-a; 

c) az (5) bekezdés c) pontjában említett támogatható vállalkozásoknak nyújtott 
befektetés esetében és az (5) bekezdés b) pontjában említett hétéves időszak 
eltelte után támogatható vállalkozásokba történő kiegészítő befektetés 
esetében a biztosított kockázatfinanszírozási célú befektetés 60 %-a. 

• Amennyiben a kockázatfinanszírozási célú intézkedést a (10) bekezdésben 
említettek szerint különböző fejlődési szakaszokban tartó támogatható 
vállalkozásokra irányuló pénzügyi közvetítőn keresztül hajtják végre, és az 
intézkedés a támogatható vállalkozások szintjén nem ír elő magántőke-részvételt, 
a pénzügyi közvetítőnek olyan magánbefektetői részvételi arányt kell elérnie, 
amely legalább az alapul szolgáló portfólióban lévő egyes befektetések volumenén 
alapuló súlyozott átlagot kiteszi, és a minimális részvételi arányoknak a (10) 
bekezdésben említett befektetésekre való alkalmazásából adódik ((11) bekezdés). 

A megkülönböztetés tilalmának elve  
• A kockázatfinanszírozási célú intézkedés keretében a pénzügyi közvetítők között 

nem tehető különbség a székhelyük vagy bejegyzésük szerinti tagállam szerint. A 
pénzügyi közvetítőkkel szemben a befektetés jellegével objektívan indokolható, 
előre meghatározott kritériumok támaszthatók ((12) bekezdés).  

 

A pénzügyi közvetítőkhöz és a maximális állami kitettséghez kapcsolódó 
feltételek 
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• A kockázatfinanszírozási célú intézkedésre vonatkozóan a következő feltételeknek 
kell teljesülniük ((13) bekezdés): 
a) egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani, kivéve a 

magánbefektetőknek a támogatható vállalkozásokban történő közvetlen 
befektetéseik tekintetében nyújtott adóösztönzők vonatkozásában; 

b) a pénzügyi közvetítőket, a befektetőket és az alapkezelőket az alkalmazandó 
uniós és nemzeti jognak megfelelően olyan nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes eljárás útján kell kiválasztani, amelynek célja – 
a kezességvállalástól eltérő befektetések esetében – a magánbefektetői 
veszteség minimalizálásával szemben az aszimmetrikus nyereségmegosztást 
előnyben részesítő, megfelelő kockázat/nyereség megosztási rendszerek 
létrehozása; 

c) amennyiben az állami és magánbefektetők közötti veszteségmegosztás 
aszimmetrikus, az állami befektetőt terhelő első veszteséget a teljes 
befektetés 25 %-ára kell korlátozni; 

d) a (2) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalások esetében a 
kezességvállalási mérték nem haladhatja meg a 80 %-ot, és az adott 
tagállamot terhelő teljes veszteséget a kezességvállalással biztosított portfólió 
legfeljebb 25 %-ára kell korlátozni. Díjmentesen kizárólag a 
kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező 
kezességvállalások nyújthatók. Amennyiben a kezességvállalás a váratlan 
veszteségek fedezését is magában foglalja, úgy a pénzügyi közvetítő a 
kezességvállalásnak a váratlan veszteségeket fedező részére piackonform 
kezességvállalási díjat fizet. 

 

Nyereségorientált intézkedések és kereskedelmi alapon irányított közvetítők  
• A kockázatfinanszírozási intézkedés biztosítja a finanszírozási döntések 

nyereségorientált jellegét. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a 
következő feltételek mindegyike teljesül ((14) bekezdés): 
a) a pénzügyi közvetítőket az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell 

létrehozni; 
b) a tagállam vagy az intézkedés végrehajtásával megbízott jogalany átvilágítási 

folyamatról rendelkezik annak érdekében, hogy a kockázatfinanszírozási 
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intézkedés végrehajtása céljából biztosítható legyen az üzleti szempontból 
megalapozott beruházási stratégia alkalmazása, beleértve egy olyan megfelelő 
kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja a gazdasági 
megvalósíthatóság és – az érintett befektetési portfólió mérete és területi 
kiterjedése szempontjából – a hatékonyság elérése; 

c) a támogatható vállalkozásoknak biztosított kockázatfinanszírozást olyan 
életképes üzleti tervre kell alapozni, amely részletesen ismerteti a terméket, 
az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, és előzetesen kimutatja a terv 
pénzügyi életképességét; 

d) minden egyes tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan 
világos és reális kilépési stratégiának kell léteznie.  

• A pénzügyi közvetítőket kereskedelmi alapon kell irányítani. Ez a követelmény 
akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi közvetítő és – a 
kockázatfinanszírozási célú befektetés típusától függően – az alapkezelő teljesíti a 
következő feltételeket ((15) bekezdés): 
a) törvény vagy szerződés kötelezi őket arra, hogy a szakmai alapkezelők 

gondosságával, jóhiszeműen és az összeférhetetlenség elkerülésével járjanak 
el; az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói 
felügyelet mellett zajlik; 

b) javadalmazásuk megfelel a piaci gyakorlatnak. E követelmény akkor 
tekinthető teljesültnek, ha az alapkezelőt vagy a pénzügyi közvetítőt 
tapasztalathoz, szakértelemhez, valamint operatív és pénzügyi kapacitáshoz 
kapcsolódó objektív kritériumokon alapuló, nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás útján választják ki; 

c) teljesítményhez kötött javadalmazásban részesülnek, vagy saját forrásaik 
társbefektetése útján maguk is részt vállalnak a befektetési kockázatból, és 
így érdekeik tartósan megegyeznek az állami befektető érdekeivel; 

d) meghatározzák a befektetési stratégiát, a befektetések kritériumait és tervezett 
ütemezését; 

e) a befektetők számára lehetővé kell tenni a befektetési alap irányító 
testületeiben – így például felügyelőbizottságában vagy tanácsadó 
bizottságában – való képviseletet. 
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A kölcsön vagy kezességvállalás formájában nyújtott kockázatfinanszírozási célú 
intézkedés feltételei 

 

• A támogatható vállalkozások számára kezességvállalást vagy kölcsönt nyújtó 
kockázatfinanszírozási célú intézkedésre vonatkozóan a következő 
feltételeknek kell teljesülniük ((16) bekezdés): 
a) az intézkedés eredményeképpen a pénzügyi közvetítő olyan befektetéseket 

valósít meg, amelyek a támogatás elmaradása esetén nem, illetve csak 
korlátozott vagy eltérő módon valósultak volna meg. A pénzügyi 
közvetítőnek igazolnia kell, hogy olyan mechanizmust működtet, amely 
biztosítja, hogy a végső kedvezményezettek a finanszírozási volumen 
növekedése, a portfóliók kockázatának emelkedése, illetve a fedezeti 
követelmények, a kezességvállalási díjak vagy a kamatlábak csökkentése 
révén a legnagyobb mértékben részesülnek valamennyi előnyből; 

b) kölcsön esetében a (9) bekezdés alkalmazásában a maximális befektetési 
összeg nagyságának megállapítása során a kölcsön névértékét kell figyelembe 
venni; 

c) kezességvállalás esetében a (9) bekezdés alkalmazásában a maximális 
befektetési összeg nagyságának megállapítása során az alapul szolgáló 
kölcsön névértékét kell figyelembe venni. A kezességvállalás nem haladhatja 
meg az alapul szolgáló kölcsön 80 %-át. 

 

• A tagállam a kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtását megbízott félre 
bízhatja ((17) bekezdés). 

• Az (5) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesítő, kkv-knak nyújtott 
kockázatfinanszírozási támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint 
összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) 
bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az 
alábbiak ((18) bekezdés): 
a) a kkv-k szintjén a támogatás teljesíti az 1407/2013/EU rendeletben foglalt 

feltételeket; és  
b) az e cikk (5), (6), (9), (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételek kivételével 

az e cikkben foglalt valamennyi feltétel teljesül; és 
c) a támogatható vállalkozásoknak tőkebefektetést, kvázisajáttőke-befektetést 
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vagy hitelbefektetést nyújtó kockázatfinanszírozási célú intézkedések 
esetében az intézkedésnek a pénzügyi közvetítők vagy a kkv-k szintjén 
további független magánbefektetői forrásokat kell bevonnia oly módon, hogy 
az összesített magánbefektetői részvételi arány elérje a kkv-knak nyújtott 
kockázatfinanszírozás legalább 60 %-át. 

 
 

22. CIKK  
INDULÓ VÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben az e cikkben 
rögzített feltételek alkalmazhatók ((1) bekezdés). 

• Támogatható vállalkozások: legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem 
jegyzett kisvállalkozások; még nem osztottak nyereséget; nem összefonódás 
útján jöttek létre. Azon támogatható vállalkozások esetében, amelyeket nem 
kell bejegyezni: az ötéves támogathatósági időszak kezdete az az időpont, 
amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági 
tevékenysége alapján adóztathatóvá válik ((2) bekezdés). 

• Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás formája ((3) bekezdés): 
- kölcsön: nem piaci kamatozású; tízéves futamidőre; névértéke nem haladja 

meg az 1 millió EUR-t; az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő területeken működő 
vállalkozások esetében az 1,5 millió EUR-t; az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő 
területeken működő vállalkozások esetében a 2 millió EUR-t. Az 5 és 10 
év közötti futamidővel rendelkező kölcsönök esetében a maximális összeg 
kiigazítható a fenti összegeknek, valamint a 10 év és a kölcsön tényleges 
futamideje hányadosának a szorzatával. Az öt évnél rövidebb futamidejű 
kölcsönök esetében a maximális összeg megegyezik az ötéves kölcsönökre 
vonatkozó maximális összeggel, 

- nem piaci díj ellenében nyújtott kezességvállalás: tízéves futamidő; a 
kezességvállalással biztosított összeg nem haladja meg az 1,5 millió EUR-
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t; az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott 
feltételeknek megfelelő területeken működő vállalkozások esetében az 
2,25 millió EUR-t; az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő területeken működő vállalkozások 
esetében a 3 millió EUR-t. Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező 
kezességvállalások esetében a kezességvállalással biztosított maximális 
összeg kiigazítható a fenti összegeknek, valamint a 10 év és a 
kezességvállalás tényleges futamideje hányadosának a szorzatával. Az öt 
évnél rövidebb futamidejű kezességvállalások esetében a 
kezességvállalással biztosított maximális összeg megegyezik az ötéves 
kölcsönökre vonatkozó maximális összeggel. A kezességvállalás nem 
haladja meg a kölcsön 80 %-át, 

- vissza nem térítendő támogatás (beleértve a tőkebefektetést és a 
kvázisajáttőke-befektetést is): kamatlábcsökkentés és garanciadíj-
csökkentés, amelynek bruttó támogatási egyenértéke nem haladja meg a 
0,4 millió EUR-t; az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő területeken működő vállalkozások 
esetében az 0,6 millió EUR-t; az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő területeken működő 
vállalkozások esetében a 0,8 millió EUR-t. 

• A kedvezményezett támogatásban részesülhet az e cikk (3) bekezdésében 
említett támogatási eszközök ötvözete révén, feltéve, hogy az egyik 
támogatási eszközzel nyújtott összegnek az adott eszközre vonatkozóan 
megengedett maximális támogatási összeg alapján kiszámított hányadát 
figyelembe veszik az ötvözött eszköz részét képező másik eszközre 
vonatkozóan megengedett maximális támogatási összeg maradványhányadának 
meghatározásához ((4) bekezdés). 

• Innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében a (3) bekezdésben 
előírt maximális összegek megkétszerezhetők ((5) bekezdés).  

 
 

23. CIKK A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 
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KKV-KRA SZAKOSODOTT ALTERNATÍV KERESKEDÉSI PLATFORMOKNAK 
NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

• Amennyiben a platform üzemeltetője kisvállalkozás, a támogatási intézkedés 
nyújtható a platform üzemeltetőjének, induló vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás formájában – ebben az esetben a 22. cikkben előírt feltételek 
alkalmazandók ((2) bekezdés).  
 

• A támogatási intézkedés nyújtható emellett független magánbefektetőként eljáró 
természetes személyeknek is adóösztönző formájában, az alternatív kereskedési 
platform útján a 21. cikkben foglalt feltételek értelmében támogatható 
vállalkozásokba történő kockázatfinanszírozási célú befektetéseik tekintetében. 

 

 
 

24. CIKK 
FELKUTATÁSI KÖLTSÉGEKHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS  

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

• Az elszámolható költségek a pénzügyi közvetítők kezelői vagy befektetők által 
a 21. és a 22. cikk szerinti támogatható vállalkozások körének meghatározása 
érdekében végzett kezdeti vizsgálat és hivatalos átvilágítás költségei ((2) 
bekezdés). 

• A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-
át ((3) bekezdés). 

 

 


