Hatályos: 2013.11.28.-tól

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program1
Termékleírás
Általános feltételek
(kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot,
amelyre külön szabályok vonatkoznak)
Program keretösszege
450 milliárd forint
Program célja
A program célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlődését szolgáló, infrastruktúra- és
technológiafejlesztést előidéző fejlesztések támogatása.
A program kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének
növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi, vidékfejlesztési és
egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel és lízing nyújtása, továbbá fejlesztési és
beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Széchenyi Terv pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő
forrás biztosítása.
Típusa
Éven túli lejáratú beruházási hitel (továbbiakban: hitel) illetve zárt végű pénzügyi lízing (továbbiakban:
lízing).
A hitelfelvevők és lízingbe vevők köre
A mindenkor hatályos általános csoportmentességi rendeletben meghatározott KKV kritériumoknak
megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező





egyéni vállalkozás, egyéni cég
gazdasági társaság,
szövetkezet,
európai részvénytársaság

formában működő vállalkozás, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező vállalkozás fióktelepe (továbbiakban: vállalkozás).
Programból kizártak köre
Nem vehet részt a programban az olyan vállalkozás, amely(nek)
 a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy
végrehajtási eljárás alatt áll,
 a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett,
 a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, lízingszerződésből vagy bankgarancia
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megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami
támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának,
a hitel- vagy lízingkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből vagy a Strukturális és Kohéziós Alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette,
a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenykedik 2,
a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik 3,
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet értelmében nehéz helyzetben van.








A hitel és lízing felhasználása
A hitel és lízing felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak
megfelelő, Magyarország területén megvalósuló



tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz,
e beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem
szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához.

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti
bekerülési értéken számolhatók el.
A hitel és lízing felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése
szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.
A hitel és lízing nem használható fel




más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
áfa finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult,
az exporttal kapcsolatos beruházáshoz (nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokra),
az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházáshoz,
befejezett beruházás finanszírozására.



Összeg

5-3 000 millió forint.
Saját forrás
A saját forrás mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult,
bruttó – bekerülési értékének

A) Csekély összegű támogatás esetén
B) Regionális csoportmentességi támogatás esetén

legalább
10%-a
25%-a

A) Csekély összegű támogatás esetén a saját forrás saját erőből és vissza nem térítendő állami támogatásból
állhat.
B) Regionális csoportmentességi támogatás esetén a saját forrás keretében a beruházás nettó – vagy
A 2010/787/EU tanácsi határozat (2010. december 10.) a versenyképtelen szánbányák bezárását elősegítő állami támogatásról.
Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2010.12.12-én. L sorozat 336.
3
A Tanács 104/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről. Megjelent az
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2000.01.21-én. L 17 22-52. oldal.
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amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének 25 %-át elérő
mértékű minden állami támogatástól és európai uniós támogatástól mentes saját forrás biztosítása szükséges.

A hitel és lízing pénzneme
HUF
A hitel és lízing kamata, díjak, jutalékok
3 havi EURIBOR + RKV4 + legfeljebb 3,5 %/év

Kamat
Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Módosítási díj

Projektvizsgálati vagy bírálati díj
Rendelkezésre tartási jutalék
Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.
A hitelt nyújtó vagy lízingbe adó pénzügyi intézmény aktuális
kondíciós listája szerint, de legfeljebb egyszeri 1%.
A hitelt nyújtó vagy lízingbe adó pénzügyi intézmény aktuális
kondíciós listájának megfelelően, de a rendelkezésre tartási időszak
alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 1%-a és legfeljebb 1 millió
forint, a rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a
fennálló tőketartozás 1%-a és legfeljebb 1 millió forint.
A hitelt nyújtó vagy lízingbe adó pénzügyi intézmény aktuális
kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb egyszeri 1 %, és
legfeljebb 1 millió forint.
0,4%/év
A hitelt nyújtó vagy lízingbe adó pénzügyi intézmény aktuális
kondíciós listája szerint.

Futamidő alakulása
Rendelkezésre tartási idő
Lejárat
Türelmi idő

A szerződéskötéstől számított
legfeljebb 3 év
legfeljebb 15 év
legfeljebb 3 év

Tőketörlesztés, a kamatfizetés esedékessége
Tőketörlesztés: türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
Ügyleti kamat fizetés havonta (kizárólag lízing esetén), illetve naptári negyedévente vagy félévente esedékes.
Biztosítékok
A hitelt nyújtó vagy lízingbe adó pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári
biztosítékok.
Állami támogatás formája
A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel vagy lízing állami támogatásnak, formáját
tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek vagy lízingnek minősül. Az állami támogatásról szóló
igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel vagy lízing
támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.
Támogatási kategória
A program keretében két támogatási kategória alapján igényelhető hitel és lízing:
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Az RKV az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó. Az MFB Zrt. a tárgyévre vonatkozó MFB
kamatfelár mértékét a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül.
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A) Csekély összegű támogatás.
B) Regionális csoportmentességi támogatás.
Kérelem benyújtása
A hitel- és lízingkérelmet a programban résztvevő együttműködő partnereinkhez, továbbá 50 millió forint
feletti hitel igénylése esetén közvetlenül az MFB Zrt.-hez is be lehet nyújtani.
A programban résztvevő partnereink listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé.
A B) Regionális csoportmentességi támogatás esetén a vállalkozás, mint az állami támogatás
kedvezményezettje, a hitel- vagy lízingkérelmét a beruházás megkezdése előtt be kell nyújtsa. A beruházást
megkezdeni csak azt követően lehet, ha az MFB Zrt. a hitelt nyújtó vagy lízingbe adó pénzügyi intézmény
vizsgálata alapján írásban megerősítette, hogy a beruházás – a részletes vizsgálat végső eredményétől függően
– elvben megfelel az európai uniós jogszabályokban meghatározott jogosultsági feltételeknek.
Igénybevételi lehetőség
A program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitel- vagy lízing szerződés megkötésére 2014.
június 30-ig van lehetőség.
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Hatályos: 2013.11.28-tól

Patika Hitelprogram
(MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 10.3 hitelcél)
Termékleírás
Általános feltételek
A hitel célja
A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013.
(VI.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő, közforgalmú gyógyszertárat üzemeltető gazdasági társaság
tulajdonhányada megszerzésének finanszírozása gyógyszerészek részére annak érdekében, hogy a biztonságos
és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 74. § (1) bekezdésben és a 83/A. § (1) bekezdésében
foglalt feltétel teljesüljön.
A hitel típusa
Éven túli lejáratú kölcsön vagy hitel (továbbiakban: hitel).
A hitelfelvevők köre
A szóló 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet 1. § a) pontja és 3. § előírásainak megfelelő, kamattámogatásra
jogosult
személyi jogos gyógyszerész,
a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerész,
a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész,
továbbá
bármely gyógyszerész,
aki közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdoni hányadot kíván szerezni
(továbbiakban együtt: hitelfelvevő).
Programból kizártak köre
Nem vehet részt a programban az olyan hitelfelvevő, amely(nek)
 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett,
 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződésből eredő lejárt
tartozással rendelkezik,
 a gyógyszerészi foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
 nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami
támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának,
 olyan gyógyszertárat működtető, a hitelcéllal érintett gazdasági társaságban kíván tulajdonhányadot
szerezni, amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában
 lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha
az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 hitel-, kölcsön- vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik,
 e program kertében már kedvezményes hitelben részesült, kivéve, ha a hitelfelvevő ugyanazon
gyógyszertár vonatkozásában egy alkalommal az 50%-ot meghaladó tulajdonhányad elérése céljából
kíván újabb hitelt felvenni.
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A hitel felhasználása
A hitel kizárólag a közforgalmú gyógyszertárat működtető olyan gazdasági társaságban való tulajdonhányad
megszerzésére fordítható, amelyben a gyógyszerészek tulajdoni hányada nem éri el a Gyftv. 74. § (1)
bekezdése és a 83/A. § (1) bekezdése szerinti mértéket és megfelel a Gyftv. 74. § (1a) pontjában foglalt,
figyelembe vehető tulajdoni hányadra vonatkozó kritérium korlátozó rendelkezésnek.
Összeg
5-60 millió forint hitelfelvevőnként
Saját forrás
A minden állami és európai uniós támogatástól mentes saját forrás mértéke a megvásárolandó tulajdonrész
vételárának legalább 10%-a.
A hitel pénzneme
HUF
A hitel kamata, díjak, jutalékok
3 havi EURIBOR + RKP5 + legfeljebb 3,0 %/év

Kamat
Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Módosítási díj
Hitelbírálati díj
Rendelkezésre tartási jutalék
Előtörlesztési díj
Futamidő alakulása

Nem számítható fel.
Egyszeri 1%, de legfeljebb 200 ezer forint.
A rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a,
de legfeljebb 200 ezer forint. A rendelkezésre tartási időszakot
követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 200 ezer forint.
Az igényelt hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 200 ezer forint.
0,4%/év
Nem számítható fel.
A szerződéskötéstől számított
legfeljebb 6 hónap
legfeljebb 10 év
legfeljebb 1 év

Rendelkezésre tartási idő
Lejárat
Türelmi idő
Tőketörlesztés, a kamatfizetés esedékessége

Tőketörlesztés: a türelmi időt követő banki munkanapon, negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
Ügyleti kamat fizetés: a hitel- vagy kölcsönszerződést úgy kell megkötni, hogy az első kamatfizetés időpontja
nem lehet korábbi, mint 2014. január 1. napja; a további kamatfizetés minden naptári negyedév utolsó
hónapját követő hónap első banki munkanapján esedékes.
Biztosítékok
A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Lehetséges a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybe vétele is.
Állami támogatás formája
A program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve
kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek,
mint az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási
kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.
Támogatási kategória
A Patika Hitelprogramban csekély összegű támogatási kategória alapján igényelhető hitel. A csekély összegű
támogatást kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet6 szabályaival összhangban lehet nyújtani.
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Az RKP az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó. Az MFB Zrt. a 2013. évre vonatkozó MFB
kamatfelár mértékét 2013. július 1-ig, a rákövetkező évekre vonatkozóan a tárgyévet megelőző év november
30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül.
6
Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. december 15-én L 379. 5-10. oldal.
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Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet a programban résztvevő együttműködő partnereinkhez lehet benyújtani.
A programban résztvevő partnereink listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé.
Igénybevételi lehetőség
A program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitelszerződés megkötésére 2014. június 30-ig van
lehetőség.
Kamattámogatás
A kedvezményes hitelhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), illetve annak jogutódja
kamattámogatást nyújt. A kamattámogatás mértéke a 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése
értelmében a Patika Hitelprogram keretében felvett hitel ügyleti kamatának 3%-ra történő csökkentéséhez
szükséges összeg, de legfeljebb 3,7%.
A Patika Hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet
kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályaival összhangban lehet nyújtani. Az állami
támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek, mint a kamattámogatás kedvezményezettjének az EMMI
adja ki.
Amennyiben a rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret nem nyújt fedezetet a
hitelkérelemben igényelt hitelhez kapcsolódó kamattámogatás és a hitel támogatástartalmára, úgy a
hitelfelvevő legfeljebb a rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret figyelembevételével
megállapított mértékű hitelben és kamattámogatásban részesülhet.

7

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program
FINANSZÍROZÁSI CÉLJAI
Új Széchenyi Tervhez közvetlenül kapcsolódó célok
1.

Gyógyító Magyarország
1.1. Egészségturisztikai fejlesztések
1.2. Egészségturizmushoz kapcsolódó turisztikai kínálatfejlesztés
1.3. Geotermikus energia egészségipari hasznosítása
1.4. Termál-, gyógy- és ásványvizek hasznosítása

2.

Zöldgazdaság-fejlesztés
2.1. Zöldgépjármű-gyártáshoz kapcsolódó beruházások
2.2. Világítás korszerűsítésével összefüggő beruházások
2.3. Decentralizált zöldenergia-termelési beruházások
2.4. Hulladékhasznosítással kapcsolatos beruházások
2.5. Agrárenergetikai beruházások
2.6. Új zöldotthon-építési beruházások
2.7. Épület-energiahatékonysági beruházások
2.8. Távhő hatékonysági beruházások
2.9. Épületenergetikai felújításokhoz kapcsolódó beruházások
2.10. Zöld k+f+i beruházások

3.

Otthonteremtés
3.1. Városrész rehabilitáció
3.2. Bérlakás építés, felújítás

4.

Vállalkozásfejlesztés
4.1. Üzleti környezet fejlesztése

5.

Innovációs beruházási célok
5.1. Egészségipari innovációval összefüggő beruházások

6.

Foglalkoztatás növelése
6.1. Foglalkoztatás növelése
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Egyéb finanszírozási célok
7.

Általános beruházási célok
7.1. Kereskedelemmel összefüggő fejlesztések és beruházások
7.2. Minőségfejlesztés
7.3. Műszaki-technológiai háttér fejlesztése
7.4. Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése
7.5. Idősek otthona építés, felújítás
7.6. Technológiai korszerűsítés
7.7. Termelő infrastruktúrafejlesztés
7.8. Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése
7.9. Beszállítói beruházások
7.10. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
7.11. Regionális vállalati központok létesítése
7.12. Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás
7.13. Turisztikai vonzerők fejlesztése
7.14. A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások
7.15. EUMSZ I. számú melléklete szerinti mezőgazdasági termékek feldolgozásával, értékesítésével
kapcsolatos beruházások
7.16. Az egyetemes postai szolgáltatóval kötött szerződés alapján végzett postai tevékenység (felvétel
és/vagy kézbesítés) ellátásával kapcsolatos beruházások finanszírozása

8.

9.

Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok
8.1.

Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások

8.2.

Megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások

8.3.

Egyéb környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások

Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok
9.1.

Filmgyártáshoz és a –terjesztéshez kapcsolódó beruházások

9.2.

A kortárs művészet működési feltételeihez kapcsolódó beruházások

9.3.

Egyéb kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházások

10. Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási célok
10.1.

TEÁOR 2008 szerint 86-tal (TEÁOR 2003 szerint 85.1-el) kezdődő tevékenységet végző
vállalkozások beruházásai

10.2.

Gyógyszertár létesítéséhez és a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó beruházás

10.3.

Patika Hitelprogram

10.4.

Egyéb egészségügyi fejlesztést szolgáló beruházások

11. Vidékfejlesztés
11.1.

Nem mezőgazdasági termékekké történő diverzifikálás

11.1.1. Mezőgazdasági termelésből származó növényi vagy állati eredetű anyagok, melléktermékek
nem élelmiszer célú feldolgozása (kézműipar, textil- és bőripar, gyógyászat, kozmetikumok,
festékek, játékok stb.)
11.1.2. Vadon élő növények élelmiszer célú feldolgozása (nád, sás, gyékény, kosárfonó fűz,
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gyógynövények, erdei melléktermékek stb.)
11.1.3. Hagyományos népi, kézműipari mesterségekhez kapcsolódó speciális szerszámgép gyártás
11.2.

Turisztikai fejlesztések

11.2.1. Kis kapacitású, nem kereskedelmi célú szálláshelyfejlesztés
11.2.2. Ifjúsági szálláshelyek, gyermek és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása, meglévők bővítése
11.2.3. Falusi és agroturisztikai szolgáltatások fejlesztése
11.2.4. Mezőgazdasági, népművészeti és kézműves tevékenységek termékeinek turisztikai célú
bemutatása
11.2.5. Borturisztikai szolgáltatások fejlesztése
11.2.6. Horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztése
11.2.7. Lovasturisztikai szolgáltatások fejlesztése
11.2.8. Vadászati és erdei turizmus fogadóhelyek fejlesztése
11.3.

Vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

11.3.1. Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások
11.3.2. Kulturális, kommunikációs és rekreációs szolgáltatások
11.3.3. Egészségügyi szolgáltatások
11.3.4. Szociális szolgáltatások
11.4.

Vidéki örökség megőrzése
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A) Csekély összegű támogatás
Az általános feltételek mellett az alábbi állami támogatásokkal kapcsolatos speciális
előírásoknak is teljesülniük kell:
Hitel és lízing felhasználása
A hitel és lízing felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak
megfelelő
 tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz,
 e beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem
szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához,
 a fejlesztéshez, beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozáshoz,
 valamint a 10.3 hitelcél vonatkozásában tulajdonhányad megszerzés finanszírozására.
Programból kizártak köre
Kizárt az olyan vállalkozás, amely
 az EUMSZ7 I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozik,
 az EUMSZ I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
forgalmazásával foglalkozik, az alábbi esetekben:
- amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ.
A hitel és lízing nem használható fel
Teherszállító járművek megvásárlására, beszerzésére a közúti teherszállítás terén működő vállalkozás
(főtevékenysége TEÁOR 2003 60.24, illetve TEÁOR 2008 49.41) esetén.
Állami támogatás mértéke
Bármely hitelfelvevőnek, bármely 3 (három) pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű támogatás
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót, közúti szállítás területén működő vállalkozás
esetén a 100 000 eurót.
A hitelfelvevőnek, mint az állami támogatás kedvezményezettjének előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy
a kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző 2 (két) pénzügyi évben mennyi csekély összegű
támogatást vett igénybe.
Amennyiben a beruházáshoz más állami támogatást is igényel, akkor nyilatkoznia kell annak
támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról.
Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható
állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely
túllépi a 800/2008/EK csoportmentességi rendeletben, vagy az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatással kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 25. § -ában szereplő mértékeket, vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
Állami támogatás kategóriája
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális
7

az Európai Unió működéséről szóló szerződés
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támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „D. Csekély
összegű támogatás.” A hitelt vagy lízinget kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.
(Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.12.28-án L 379. 5-10. oldal.)

B) Regionális csoportmentességi támogatás
Az általános feltételek mellett az alábbi állami támogatásokkal kapcsolatos speciális
előírásoknak is teljesülniük kell:
Programból kizártak köre
Kizárt az olyan vállalkozás, amely
 a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásokról szóló keretszabály (2003/C 317/06) 3.1 pontban
meghatározott hajóépítési ágazatban tevékenykedik8,
 a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás
(2006/C 54/08) II. melléklete szerinti szintetikusszál-iparban tevékenykedik9.
A hitel és lízing felhasználása
KKV-k esetén lehetőség van használt eszköz vásárlására, beszerzésére is, amennyiben ahhoz korábban
nem vettek igénybe állami támogatást. Használt eszköz vásárlása, beszerzése kizárólag piaci áron történhet.
KKV-nak nem minősülő vállalkozások esetén a beszerzett eszközöknek – az ingatlan kivételével – újaknak
kell lenniük, és az immateriális javak költsége legfeljebb a teljes beruházás 50%-a lehet.
A hitel és lízing nem használható fel









megkezdett beruházás finanszírozására,
szinten tartó beruházás finanszírozására,
az EUMSZ I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
kapcsolatos beruházás megvalósítására,
a tejet és tejterméket utánzó, illetve helyettesítő termékek gyártására és forgalomba hozatalára,
a szállítási ágazatban gördülőeszköz (ingóság) vásárlására, beszerzésére,
olyan használt eszköz vásárlásához, beszerzéséhez, amelyhez korábban már állami támogatást vettek
igénybe,
a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló közösségi
iránymutatás (2006/C 54/08) I. mellékletében 10 felsorolt acélipari termékek gyártásához.

Egyéb feltételek




A vállalkozásnak, mint az állami támogatás kedvezményezettjének vállalnia kell, hogy a beruházást a
teljes beruházás befejezése után legalább 5 évig, illetve kis- és középvállalkozások esetén 3 évig
fenntartja az érintett régióban. A vállalkozás a létrehozott kapacitást a fenntartási idő alatt nem
idegenítheti el. A bérbeadás, üzemeltetésbe adás fenntartásnak minősül. A gyors technológiai
változások miatt korszerűtlenné vált üzem, illetve felszerelés cseréje lehetséges, amennyiben az
érintett régióban a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az előírt időtartamra. A korszerűtlenné
vált üzem, illetve felszerelés cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem,
illetve felszerelés cseréjére kedvezményes kamatozású hitelben vagy lízingben nem részesülhet.
Az immateriális javak költségei az alábbi feltételek teljesülése esetén számolhatóak el:
 amortizálható eszközöknek kell minősülniük;
 piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek sem
közvetlen, sem közvetett befolyása nincs;

8

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2003.12.30-án. C 317 11. oldal.
Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról. Megjelent az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2006.03.04-én C 54 13. oldal.
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Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.03.04-én. C 54 13. oldal.
9

12



a kedvezményezett eszközei közé kell tartozniuk, és a kedvezményezett tulajdonát képező, a
beruházás keretében létrejövő létesítményben kell használatban maradniuk legalább 5 éven
keresztül, illetve kis- és középvállalkozások esetén 3 éven keresztül. Ez a feltétel nem
vonatkozik a technikailag elavult immateriális javakra. Ha ezeket 5, illetve KKV-k esetében 3
éven belül értékesítik, az értékesítésükből származó bevételt le kell vonni az elszámolható
költségekből, és a támogatást vissza kell téríteni.

Állami támogatás mértéke
Az egy beruházáshoz nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális
intenzitása:
amennyiben a
kedvezményezett
mikro-, és
kisvállalkozás

amennyiben a
kedvezményezett
középvállalkozás

amennyiben a
kedvezményezett nem
KKV

Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, DélAlföld, és Dél-Dunántúl

70%

60%

50%

Közép-Dunántúl

60%

50%

40%

Nyugat-Dunántúl

50%

40%

30%

Pest megye

50%

40%

30%

Budapest

30%

20%

10%

A támogatási intenzitás meghatározásánál a beruházás megvalósításának helyét kell figyelembe venni.
A program keretében nyújtott állami támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható egyéb állami vagy uniós támogatással – beleértve a csekély összegű támogatásokat is –, ha az
így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná a fent meghatározott mértéket. Amennyiben a
beruházás elszámolható költségei meghaladják az 50, illetve a 100 millió eurónak megfelelő forint
összeget, úgy a támogatási intenzitás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatással
kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (3)
bekezdésben szereplő mértéket nem haladhatja meg.
Állami támogatás kategóriája
Az állami támogatás kategóriája: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatással
kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I. számú
melléklete szerint: „L. Beruházáshoz nyújtott támogatás az 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján”. A
hitelt vagy lízinget kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének alkalmazásában a nemzeti regionális
beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban
lehet nyújtani.
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