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Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram 

Azonosító jel: GINOP-8.1.3/A-16 

Termékleírás 

A program keretösszege 

A program keretösszege 30 milliárd forint. 

A program célja 

1. A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram (Tőkeprogram) megva-
lósítására egy olyan állami tulajdonú kockázati tőkealap kezelő társaság kerül felépítésre, 
amely tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazdasági teljesítmény növeléséhez.  

2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (startup) szakaszra fókuszáló tőkeprog-
ram célja, hogy induló vagy fiatal innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k 
tőke-támogatás révén ötletek megvalósításával, prototípusok továbbfejlesztésével jelentősen 
innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak létre, vezessenek nemzetközi piacra. A jól műkö-
dő hazai innovációs ökoszisztéma (startup és spin-off) kiépítéséhez szükséges a ma még 
gyenge tudás- és technológiaigényes induló vállalkozásokat segítő környezet fejlesztése, az 
ilyen innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése.  

Program résztvevői és együttműködésük keretei 

Tőkeprogramban résztvevők 
- NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint 

Irányító hatóság 
- MFB Zrt., mint alapok alapját végrehajtó szervezet  
- Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., mint kiválasztott Pénzügyi Közvetítő (Alapkezelő) 
- Végső Kedvezményezettek, a Tőkeprogram keretein belül támogatásra jogosultak 

 
Együttműködés keretei 

1. Irányító Hatóság és MFB Zrt. között finanszírozási szerződés 
2. Az MFB Zrt. kiválasztja a Kockázati Tőkeprogram végrehajtásának biztosítására a Pénzügyi 

Közvetítőt, az alábbiakat figyelembe véve:  
- Közvetítőként járhatnak el a 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) szerinti olyan alapkezelők, 

amelyek jogosultak kockázati tőkealap kezelésére Magyarország területén.  
- A Pénzügyi közvetítő kiválasztása in-house kijelöléssel fog megtörténni, mely szerződés-

kötési formát, illetve annak feltételeit a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-

vény, továbbá az EU forrásokra vonatkozó keretrendszer1 pontosan szabályoz.  

- A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.2 az MNB, mint felügyeleti szerv által felügyelt 
kockázati tőke alapkezelő társaság fogja kezelni a program futtatásához szükséges ala-

                                                 
1
 A Bizottság 1303/2013/EU rendelete, a Bizottság 480/2014/EU rendelete, a Bizottság Közleménye Iránymutatás a tagállamok számára a 

pénzügyi eszközöket végrehajtó testületek kiválasztásához. (2016/C 276/01) 
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pot. 
3. Az MFB közvetítői szerződést köt a kiválasztott pénzügyi közvetítővel 
4. A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő jogosulttá válik a Tőkeprogram keretein belül a Tőkeprog-

ram végrehajtására az alábbiak szerint: támogatásra jogosultak azon végső kedvezményezet-
tek, amelyek az alkalmazott támogatási jogcímek közül legalább egy feltételeit maradéktala-
nul teljesítik, illetve a kiválasztott pénzügyi közvetítő által a vonatkozó és a Tőkeprogramban 
használt ÁCSR jogcímek szerint valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján 
tőkebefektetésre alkalmasak. 

A program megvalósításának földrajzi behatárolása 

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban 
kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projek-
tek.  

A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája 

Megcélzott vállalkozá-
sok 

A 651/2014/EU bizottsági rendelet (továbbiakban: „ÁCSR”)  2. cikk 76. pont-
ja, valamint e rendelet I. sz. melléklete szerinti mikro-,kis- és középvállalko-
zások. 

A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további 
ismérvei: 

- A potenciális végső kedvezményezettek érettségüket tekintve a ko-
rai életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes 
vagy azt vállaló KKV-k; 

- Magas növekedési potenciállal rendelkeznek; 
- Fő irányként azon projektek részesülhetnek támogatásban, ame-

lyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S33 céljaihoz vagy 
szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek 
nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, valamint technológiai-
lag innovatívak. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is me-
lyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de 
hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással 
bírnak. 

Befektetések Alapkezelő az alábbi három csoportba tartozó Befektetéseket hajthat végre 
a Tőkeprogram keretében  

- inkubációs (pre-seed) Befektetések: az inkubációs életszakaszban 
történik az ötlet fázisban lévő elképzelések üzleti tartalommal való 
megtöltése, valamint az ötletgazdák felkészítése a későbbi tőkebe-
vonásra. 

- magvető (seed) Befektetések: a magvető fázis alatt valósul meg a 
termékfejlesztés jelentős része és néhány esetben elkezdődik a pia-
ci validálás is. 

- korai (startup) Befektetések: ebben az életszakaszban történik a 
termék piaci bevezetése, vagy az értékesítés növelése, új piacokra 
való belépés 

Megcélzott iparágak S3 nemzeti ágazati prioritások és intelligens technológiák: 

                                                                                                                                                         
2 A CKTA 2004 óta foglalkozik kockázati tőke alapok kezeléssel, jelenleg négy kockázati tőkealap áll a kezelése alatt, melyek 24 db portfó-
lió céget kezelnek. Ezen alapok az MFB saját forrását képezik és meglévő tőkéjük felhasználható a GINOP források mellett. 
3
 Az intelligens szakosodási stratégia (S3) egy új típusú, KFI folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek (nemze-

tek, régiók vagy megyék) tudásalapú gazdasági fejlődését célzó stratégia. 
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- Egészséges társadalom és jólét 
- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák 
- Tiszta és megújuló energiák 
- Fenntartható környezet 
- Egészséges helyi élelmiszerek 
- Agrár-innováció 
- IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások (az S3-ban 

megjelölt körben) 
- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet 
- Intelligens technológiák 

Finanszírozás összege A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) 
és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltéte-
lektől függően 9-500 millió Ft.4 

Finanszírozás formája Elsődlegesen a céltársaság számára juttatott tőkeemelés (meglévő részese-
dés megvásárlása kizárt). A tőkebefektetést kiegészítheti tulajdonosi hitel, 
vagy konvertálható kölcsön. 

Megszerzett tulajdon-
rész 

Inkubációs befektetésnél 9%. A másik két életszakaszban a tulajdonrész 
jellemzően a 25-50%-os sávban lesz, a végső kedvezményezettnek adott 
első befektetési körben gyakran 25% alatt. Az Alap nem célozhat meg 50%-
nál nagyobb induló és összességében 80%-nál5 nagyobb részesedést a végső 
kedvezményezett vállalkozásban. 

Befektetés időtartama A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) 
függően a befektetések időtartama 2-7 év. 

Exit formái Nincs preferált exit forma, valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a 
hozam maximalizálása érdekében (értékesítés szakmai vagy pénzügyi befek-
tetőknek, IPO, visszavásárlás). 

 

A Tőkeprogram időbeli keretei 

- Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. január 1-től kezdve, az állami alapkezelő kiválasz-
tásának függvényében 

- Befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni 
- Elszámolási időszak vége: 2023. december 31. 
- Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31. 

(Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.) 
- A tőkealap futamideje 13 év. 

Magántőke aránya 

Az elsősorban alkalmazni kívánt ÁCSR 22. (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Induló vállal-
kozásnak nyújtott támogatás” 42-46. §) jogcím és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet ((255/2014 (X. 
10.) Korm. rendelet szerinti „Csekély összegű támogatás” 100. §) továbbiakban: De minimis rendelet) 
alkalmazása esetében nincs szükség magánforrás bevonására, e jogcímek alkalmazásával történik 
majd a befektetések döntő többsége. Ugyanakkor az alapkezelőnek a tőkeáttételi hatás érdekében 
minden egyes kihelyezés esetében törekednie kell külső magánbefektetők bevonására az egyes tran-

                                                 
4 A Programban elsősorban az ÁCSR 22. cikke szerint Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet 
szerinti „Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” 42-46. §) feltételi szerint kerülnek kihelyezésre a befektetések. Azonban 500 millió Ft 

feletti finanszírozás is lehetséges, ha azÁCSR egyéb (lásd: „Tőkebefektetések állami támogatási jogcímei” alcím) alkalmazható jogcímeinek 

feltételei  teljesülnek vagy kölcsönnel kombinálódik a tőke ÁCSR 22. cikke alatt, vagy de minimis finanszírozással kombinálódik az ÁCSR 
kumulációs szabályainak betartásával. 
5
 50-80% közötti részesedésszerzés esetén a céltársaság elveszíti KKV státuszát (lásd vonatkozó EU-s szabályok), mely nem akadálya a 

befektetési döntés meghozatalának, de a céltársaságot mindenképpen tájékoztatni kell erről. 
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zakciók szintjén, co-investment konstrukcióban. A magántőke-bevonás ösztönzésének fő eszköze a 
projekt ötletek értékelési rendszere, ahol pozitívabb elbírálásban részesül az angyalbefektetővel vagy 
mentorral rendelkező vállalkozás.  
Kötelező jellegű magántőke bevonásra kizárólag abban az esetben kerül sor, ahol ezt a finanszírozási 
jogcím kifejezetten előírja: az alkalmazni kívánt támogatási jogcímek esetében egyedül az ÁCSR 14. 
cikk (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Regionális beruházási támogatás” 25-32. §) alkal-
mazása esetén kötelező magántőke bevonás az alábbi feltételek mellett: a támogatás kedvezménye-
zettjének az elszámolható költségek legalább 25 %-ára kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell biztosíta-
nia saját forrásaiból vagy külső finanszírozás igénybevételével, minden állami támogatásnak minősülő 
állami forrástól mentes formában. 

 

Tőkebefektetések állami támogatási jogcímei 

- A Programban elsősorban az ÁCSR 22. cikke szerinti Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
(a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” 42-46. §) 
feltételei szerint kerülnek kihelyezésre a befektetések.  

- Emellett lehetőség van az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű 
támogatásnak minősülő tőkejuttatás (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Csekély össze-
gű támogatás” 100. §) szerinti kihelyezésekre is.  

- valamint egyéb ÁCSR jogcímek alkalmazására is: 
o 14. cikk Regionális beruházási támogatás (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Regi-

onális beruházási támogatás” 25-32. §) 
o 17. cikk Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerin-

ti „Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás” 33. §) 
o 18. cikk A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (a 255/2014 (X. 10.) Korm. ren-

delet szerinti „Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás” 34. §) 
o 19. cikk A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (a 255/2014 (X. 10.) Korm. 

rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás” 
35. §) 

o 25. cikk Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (a 255/2014 (X. 10.) Korm. ren-
delet szerinti „Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás” 48-50. §) 

o 28. cikk Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti 
„Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás” 55. §) 
 

 

A Tőkeprogram keretében finanszírozott befektetések formája és maximális mértéke 

A Kiválasztott Pénzügyi Közvetítő köteles a tőkealapból működtetett állami támogatási programot 
a 37/2011. Korm. rendelet alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodának bejelenteni. 
 
A Tőkeprogram keretén belül a Pénzügyi Közvetítő által megvalósított Befektetés maximális mér-
téke az ÁCSR 22. cikk (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Induló vállalkozásnak nyújtott 
támogatás” 42-46. §) Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás alkalmazása esetén 
Ha a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ide értve a sajáttőke-befektetést és a 
kvázisajáttőke-befektetést is – kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak brut-
tó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg: 

a) az Atr6. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 
millió eurót. 

                                                 
6
 A 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 
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A program célterülete alapján a maximális bruttó támogatási egyenérték 0,8 millió euró. Innovatív 
vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében a fentiekben előírt maximális összeg megkétsze-
rezhető, tehát az elvi maximum 1,6 millió EUR. A befektetések nagysága az állami támogatási szabá-
lyoktól és az üzleti terv konkrétumaitól függ. 
 
A Tőkeprogram keretén belül a Pénzügyi Közvetítő által megvalósított Befektetés maximális mér-
téke az egyéb, eseti jelleggel alkalmazni kívánt támogatási jogcímek esetében: 
De minimis rendelet alkalmazása esetében 
Azon  ügyletek, melyek nem érik el a 60 millió Ft-os befektetési méretet alkalmazható a de minimis 
rendelet. Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma bármely 
három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás esetében nem haladja meg a 
200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
 
Egyéb ÁCSR jogcímek alkalmazása esetében 
Amennyiben az ÁCSR 22. cikkének, vagy a de minimis rendeletnek az alkalmazása nem lehetséges 
vagy a nyújtható tőkebefektetés összege e cikkek alapján nem elegendő, úgy az előzőekben hivatko-
zott ÁCSR cikkek alkalmazására van lehetőség, az abban foglalt kritériumok maradéktalan betartása 
mellett. Az egyes jogcímek esetén a maximális befektetési méretet az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Jogcím Támogatás Befektetés maximális mértéke  További feltétel 

ÁCSR 14.
7
 

Regionális beruhá-
zási támogatás 

Támogatási intenzitás nem haladhatja 
meg az érintett területen a támogatás 
nyújtásakor hatályos regionális támo-
gatási térkép szerinti maximális támo-
gatási intenzitást 
Nagyberuházási projektek támogatási 
összeg nem haladhatja meg az ÁCSR 2. 
cikk 20. pontjában meghatározott 
mechanizmusnak megfelelően kiszá-
mított kiigazított támogatási összeget 

a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással 
együtt - figyelembe véve a nagyberuházásokra 
vonatkozó rendelkezéseket -  nem haladhatja meg 
azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy 
jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forint-
összeget meghaladó elszámolható költségű beruhá-
zás az adott régióban kaphat 

maximális támogatási összeg = R × (A + 0,50 × B + 0 
× C), 

R= a támogatás nyújtásának napján hatályos, jóvá-
hagyott regionális térképen szereplő, érintett terü-
leten alkalmazandó maximális támogatási intenzi-
tás, a kkv-kra vonatkozó megnövelt támogatási 
intenzitás nélkül;  

A= elszámolható költségek első 50 millió EUR-s 
része,  

B= az elszámolható költségek 50 millió EUR és 100 
millió EUR közötti része, 
C= az elszámolható költségek 100 millió EUR feletti 
része; 

ÁCSR 17.
8
 

Kkv-knak nyújtott 
beruházási támo-

gatás 

A támogatási intenzitás a nem halad-
hatja meg: 
a. kisvállalkozás esetében az elszá-

molható költségek 20 %-át.  
b. középvállalkozás esetében az 

elszámolható költségek 10 %-át. 

Vállalkozásonként és beruházási projektenként 
maximum 7,5 millió EUR 

                                                 
7 A 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Regionális beruházási támogatás” 25-32. § 
8 A 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás” 33. § 
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ÁCSR 18.
9
 

Kkv-k részére ta-
nácsadáshoz nyúj-

tott támogatás 

A támogatási intenzitás nem haladhat-
ja meg az elszámolható költségek 50 
%-át. 

Vállalkozásonként évente maximum 2 millió EUR 
nyújtható 

ÁCSR 
19.

10
 

Kkv-k vásárokon 
való részvételéhez 
nyújtott támogatás 

Támogatási intenzitás nem haladhatja 
meg az elszámolható költségek 50 %-
át. 

Vállalkozásonként évente maximum 2 millió EUR 
nyújtható 

ÁCSR 
25.

11
 

Kutatás-fejlesztési 
projektekhez nyúj-

tott támogatás 

A támogatási intenzitás az egyes ked-
vezményezettek tekintetében nem 
haladhatja meg a következő mértéket: 
a) alapkutatásnál az elszámolható 

költségek 100 %-a; 
b) ipari kutatásnál

12
 az elszámolható 

költségek 50 %-a; 
c) kísérleti fejlesztésnél az elszá-

molható költségek 25 %-a; 
d) megvalósíthatósági tanulmánynál 

az elszámolható költségek 50 %-
a. 

 
Az alkalmazott kutatás és a kísérleti 
fejlesztés esetében a támogatási 
intenzitás az elszámolható költségek 
legfeljebb 80 %-át kitevő támogatási 
intenzitásig növelhető a következő-
képpen: 
a) középvállalkozások esetében 10 

százalékponttal, kisvállalkozások 
esetében pedig 20 százalékpont-
tal; 

b) 15 százalékponttal, amennyiben a 
következő feltételek valamelyike 
teljesül: 
i. ha a projekt hatékony 

együttműködést foglal ma-
gában: 
- olyan vállalkozások kö-

zött, amelyek közül le-
galább egy kkv, vagy a 
projekt legalább két 
tagállamban, vagy egy 
tagállamban és az EGT-
megállapodás egy szer-
ződő felénél zajlik, és 
egyik vállalkozás sem 
viseli az elszámolható 
költségek több mint 70 
%-át, vagy 

- egy vállalkozás és egy 
vagy több kutató-
tudásközvetítő szerve-
zet között, amennyiben 
ez utóbbi az elszámol-
ható költségek legalább 
10 %-át viseli, és jogo-
sult közzétenni saját ku-

a) vállalkozásonként és projektenként  nem halad-
hatja meg a 40 millió eurónak megfelelő forintösz-
szeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több 
mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevé-
kenységgel kapcsolatban merül fel, 
b) vállalkozásonként és projektenként nem halad-
hatja meg a 20 millió eurónak megfelelő forintösz-
szeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több 
mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együt-
tesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kate-
góriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban 
merül fel, 
c) vállalkozásonként és projektenként nem haladja 
meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a projekt elszámolható költségeinek több mint 
fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel, 
d) nem haladhatja az a)-c) alpont szerinti összeg 
kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. 
cikke vagy 187. cikke alapján létre-hozott közös 
vállalkozás által megvalósított projekt esetén, 
e) nem haladhatja meg az a)-d) alpont szerinti 
összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez 
a támogatást visszafizetendő előleg formájában 
nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték 
kiszámításához használt módszertan hiánya esetén 
az elszámolható költségek százalékában kell kife-
jezni) és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt 
ésszerű és prudenciális megfontolások alapján 
megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg 
legalább a támogatás odaítélésekor irányadó disz-
kont kamat-láb szerint számított kamattal megnö-
velve kerül visszafizetésre, 
f) kutatási tevékenységet előkészítő meg-
valósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás 
esetén tanulmányonként nem haladhatja meg a 7,5 
millió eurónak meg-felelő forintösszeget  

                                                 
9 A 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás” 34. § 
10 A 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás” 35. § 
11 A 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás” 48-50. § 
12 Az ipari kutatás azonos az alkalmazott kutatással 
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tatási eredményeit; 
ii. ha a projekt eredményeit 

széles körben terjesztik kon-
ferenciák, publikációk, nyílt 
hozzáférésű adattárak vagy 
ingyenes vagy nyílt forrás-
kódú szoftverek útján. 

c. A megvalósíthatósági tanulmá-
nyokra vonatkozó támogatási in-
tenzitás középvállalkozások ese-
tében 10 százalékponttal, kisvál-
lalkozások esetében pedig 20 szá-
zalékponttal növelhető 

ÁCSR 
28.

13
 

Kkv-knak nyújtott 
innovációs támoga-
tás 

Támogatási intenzitás nem haladhatja 
meg az elszámolható költségek 50 %-
át. 

A teljes támogatás vállalkozásonként és projekten-
ként nem haladhatja meg az 5 millió EUR-t 

                              

KFI Tematikus Célra vonatkozó előírások: 

a) A támogatott Kedvezményezettnek kutatás-fejlesztési, vagy innovációs tevékenységet kell 
vállalnia. Ebbe beletartozik:  

- az alap és alkalmazott kutatásra,  
- kísérleti fejlesztésre,  
- valamint innovációra épülő termékek és szolgáltatások létrehozatala és piacra vitele. 

Innováció alatt értjük a technológiai, az eljárási és az üzleti modell innovációt is.  
 

„alapkutatás”: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy  megfigyelhető 
tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében 
kül,  hogy  kilátásba  helyeznék  azok  közvetlen  üzleti  alkalmazását vagy felhasználását;  
 
„alkalmazott  kutatás”:  tervezett  kutatás  vagy  kritikus  vizsgálat,  amelynek  célja  új ismere-
tek  és  szakértelem  megszerzése  új  termékek,  eljárások  vagy  szolgáltatások kifejlesztésé-
hez,  vagy  a  létező  termékek,  eljárások  vagy  szolgáltatások  jelentős mértékű  fejlesztésének  elő-
segítéséhez.  Magában  foglalja  komplex  rendszerek összetevőinek  létrehozását,  és  beletartoz-
hat a prototípusok laboratóriumi.környezetben  vagy  létező  rendszerekhez  szimulált  interfésszel  r
lált  interfésszel  rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, 
amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez 
szükséges;  

 
„kísérleti  fejlesztés”:  a  meglévő  tudományos,  technológiai,  üzleti  és  egyéb, vonatkozó  ismere-
tek  és  szakértelem  megszerzése,  összesítése,  alakítása  és felhasználása  új  vagy  javított  termé-
kek,  eljárások  vagy  szolgáltatások  kidolgozása céljából.  Ide  tartozhatnak  például  az  új  termé-
kek,  eljárások  vagy  szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó 
tevékenységek is; 
 
„innováció”: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező 
társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gaz-

                                                 
13 A 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás” 55. § 
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dálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosí-
tott termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkal-
mazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazat-
ban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.  
 
 
A KFI tematikus célkitűzéshez kapcsolódik szorosan az S3 tervezés eredményeként elkészült intelli-
gens szakosodási stratégia, amely meghatározza azon nemzeti ágazati, és horizontális prioritásokat 
valamint intelligens technológiákat, amelyeken keresztül az operatív program forrásai, eszközei és 
intézkedései fókuszálásra, megvalósításra kerülnek.  

 
b) A felhasználási célnak közvetlenül, vagy közvetve illeszkednie kell az S3 céljaihoz vagy szako-

sodási irányaihoz. A nemzeti ágazati és horizontális prioritások, és intelligens szakosodási 
specializációk a következők: 

- Egészséges társadalom és jólét; 
- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák; 
- Tiszta és megújuló energiák; 
- Fenntartható környezet; 
- Egészséges helyi élelmiszerek; 
- Agrár-innováció, 
- IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások; 
- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet; 
- Intelligens technológiák. 

Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, technológiailag 
innovatívak. 
 

c) Olyan felhasználási cél is támogatható, amely csak közvetve illeszkedik az S3 prioritásokhoz 
és szakosodási irányokhoz, de jó hatással lehet a gazdaságra és a társadalomra. Az ilyen pro-
jekt és potenciál szintén támogatható, amennyiben hozzájárul az S3 folyamat céljaihoz, és a 
Befektetést igénylő vállalkozás ezt a kapcsolódást képes bemutatni és igazolni. 

Tőkeprogram keretében finanszírozható felhasználási célok 

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett 
által kizárólag olyan felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az 
alábbi feltételeknek: 
 
1.1 A felhasználási célra vonatkozóan valamennyi megengedett állami támogatási jogcím ese-

tében elvárt követelmények 
(i) A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megva-

lósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Ma-
gyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett 
székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n be-
lüli) székhely esetén a forrásokat igazolható módon Magyarország területén, a Közép-
magyarországi régión kívül kell felhasználni. 

(ii) A felhasználási cél az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott elszá-
molható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi eszkö-
zökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában részlete-
zett speciális elszámolhatósági szabályokat. 

(iii) Az elszámolható költségekre vonatkozó alábbi - vagy a mindenkor hatályos jogsza-
bályok által meghatározott - százalékos korlátok betartásra kerülnek, illetve a min-
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denkor hatályos jogszabályok szerint kerülhetnek átcsoportosításra/módosításra: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A B 

1. 
Költségtípus 

Elszámolható költség/Összes el-
számolható költség maximális 

mértéke (%) 

2. 

Projekt-előkészítés, tervezés: a közbe-
szerzési eljárások lefolytatásának költ-
ségét a százalékos korlátnak való meg-
felelés ellenőrzésekor nem kell figye-
lembe venni. 

5 

3. 
Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

1 

4. 
Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.) 

2 

5. 
Terület-előkészítés (régészeti feltárás, 
lőszermentesítés, földmunkák stb.) 

2 

6. 
Műszaki ellenőri szolgáltatás 

1 

7. 
Projektmenedzsment 

2,5 

8. 
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

0,5 

9. 
Könyvvizsgálat 

0,5 

10 
Általános költségek (rezsi) 

1 

 
1.2 A felhasználási célra vonatkozóan az egyes megengedett állami támogatási jogcímek vo-

natkozásában elvárt követelmények 
(a) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 14. cikke14 körében elvárt követelmények 

(i) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beru-
házó Kisvállalkozásnak, illetőleg Középvállalkozásnak minősül. 

(ii) Befektetés akkor nyújtható, ha a Befektetést kérelmező vállalkozás kötelezettséget 
vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés idő-
pontjától számított legalább öt évig, Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén lega-
lább három évig fenntartja. 

(iii) A fenntartási követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a 

                                                 
14 Az Állami Támogatási Rendelet szerinti "Regionális beruházási támogatás" 25-32. §§. 
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fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseré-
jét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett ré-
gióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már 
részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a Befektetést kérelmező 
vállalkozás állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi 
eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, 
továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

(iv) A Befektetés akkor vehető igénybe, ha a Befektetést kérelmező vállalkozás az elszá-
molható költségek legalább 25%-át saját forrásból15 biztosítja, továbbá a teljes beru-
házás megvalósításához szükséges költségek forrását az Alapkezelő számára bemu-
tatja. 

(v) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a Be-
fektetés akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az 
alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre 
a Befektetés iránti kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben el-
számolt terv szerinti értékcsökkenés összegét. 

(vi) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott ter-
mékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesít-
mény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazda-
sági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költsé-
geknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében 
használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és 
immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv 
szerinti értékét. 

(vii) Elszámolható költségként kizárólag az alábbi költségeket lehet figyelembe venni: 
(1) a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek;  
(2) az induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült 

bérköltsége; vagy  
(3) az (1) és a (2) pont kombinációja, az (1) és a (2) pont szerinti összegek közül a 

magasabbat nem meghaladó mértékben. 
(viii) Az elszámolható költség a (vii) pont 1. alpontja szerinti esetben a következők szerint 

határozható meg: 
(1) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége, 
(2) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a 

továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-
a szerinti költsége, 

(3) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immate-
riális javak vételára, 

(4) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig el-
számolt összege. 

(ix) A (vii) pont (2) alpontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő há-
romszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglal-
koztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordí-
tásának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege szá-
molható el a munkakör betöltésének napjától számítva. 

(x) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha 
(1) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony Kisvállalkozás és 

                                                 
15 Ide nem értve a harmadik személytől igénybe vett finanszírozást (külső finanszírozást). 
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Középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább há-
rom évig fennáll, illetve 

(2) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonat-
kozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor tör-
ténő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. 

(xi) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe 
venni, ha az a Befektetést kérelmező vállalkozás és a Befektetést kérelmező vállalko-
zástól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb 
áron kötött szerződés alapján merült fel. 

(xii) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 
(1) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 
(2) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 
(3) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől 

vásárolják meg, 
(4) azok Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén legalább három évig a beruhá-

zó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amely-
hez a támogatást nyújtották. 

(xiii) Nem minősül elszámolható költségnek: 
(1) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, 
(2) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható imma-

teriális javak költsége, amelyre a Befektetést igénylő vállalkozás, más társa-
ság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe, 

(3) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a 
Befektetést igénylő vállalkozás nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, fel-
számolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be, 

(4) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás, 
(5) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 

31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége. 
(xiv) A (vii) pont 2. alpontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támoga-

tás, ha 
(1) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növe-

kedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagá-
hoz képest, 

(2) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül be-
töltik, 

(3) Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén a Befektetést igénylő vállalkozás a 
beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új 
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig 
az érintett területen fenntartja. 

(xv) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már 
nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni 
a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy Kisvál-
lalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai16 vagy korábbi munkavállalók vesznek át, 
a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől va-
ló megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie. 

(b) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 17. cikke17 körében elvárt követelmények 
(i) Az elszámolható költségként figyelembe vehető költségek az alábbiak: 

                                                 
16

 A jelen Szerződés alkalmazásában 'családtag' alatt a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában definiált 'közeli hozzátartozó' értendő. 
17 Az Állami Támogatási Rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás” 33.§. 
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(1) a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek; 
(2) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre 

számított, becsült bérköltsége; 
(3) az (1) és a (2) pont kombinációja, az (1) és a (2) pont szerinti összegek közül a 

magasabbat nem meghaladó mértékben. 
(ii) Az elszámolható költség az (i) (1) alpontja szerinti esetben a következők szerint hatá-

rozható meg: 
(1) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége, 
(2) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a 

továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-
a szerinti költsége, 

(3) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immate-
riális javak vételára, 

(4) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig el-
számolt összege. 

(iii) Az (i) pont (2) alpontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő há-
romszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglal-
koztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordí-
tásának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege szá-
molható el a munkakör betöltésének napjától számítva. 

(iv) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe 
venni, ha az a Befektetést igénylő vállalkozás és a Befektetést igénylő vállalkozástól 
nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kö-
tött szerződés alapján merült fel. 

(v) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 
(1) azokat kizárólag a Befektetés által biztosított finanszírozásban részesült léte-

sítményben használják fel, 
(2) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 
(3) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől 

vásárolják meg, 
(4) azok Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén legalább három évig a Befek-

tetést igénylő vállalkozás eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez 
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 

(vi) Nem minősül elszámolható költségnek 
(1) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, 
(2) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható imma-

teriális javak költsége, amelyre a Befektetést igénylő vállalkozás, más társa-
ság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe, 

(3) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a 
a Befektetést igénylő vállalkozás nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, fel-
számolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be, 

(4) a Befektetés iránti kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, rá-
fordítás. 

(vii) Az (i) pont (2) alpontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható Befekte-
tés, ha 
(1) a beruházás a Befektetést igénylő vállalkozásnál foglalkoztatottak számának 

nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hó-
nap átlagához képest, 

(2) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül be-
töltik, 
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(3) Kisvállalkozás és Középvállalkozás esetén a Befektetést igénylő vállalkozás a 
beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új 
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig 
az érintett területen fenntartja. 

(viii) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már 
nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni 
a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy Kisvál-
lalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a 
tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való 
megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie. 

(c) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 18. cikke18 körében elvárt követelmények 
(i) Az elszámolható költségek a külső tanácsadók által nyújtott tanácsadás költségei. Az 

érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, 
és nem kapcsolódhat a Befektetést igénylő vállalkozás szokásos működési költségei-
hez, úgymint rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hir-
detéshez, valamint a tanácsadás nem előzheti meg a támogatásra történő jelentke-
zést. 

(d) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 19. cikke19 körében elvárt követelmények 
(i) Az elszámolható költségek a Befektetést igénylő vállalkozásnak valamely kiállításon 

vagy vásáron való részvétele esetén a kiállítóhelység bérletével, felállításával és mű-
ködtetésével kapcsolatos költségek lehetnek. 

(ii) Még a Befektetésről szóló döntés meghozatalát megelőzően szükséges a Befektetést 
igénylő vállalkozásnak bemutatnia a várható költségeket, valamint a vásár helyszínét, 
így teljesül az ösztönző hatás. 

(e) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 25. cikke20 körében elvárt követelmények 
(i) A kutatás-fejlesztési projekt támogatott részének teljes egészében a következő egy 

vagy több kategóriába kell tartoznia: 
(1) alkalmazott kutatás; 
(2) kísérleti fejlesztés; 
(3) megvalósíthatósági tanulmány. 

(ii) A kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeit a kutatás-fejlesztés valamely 
meghatározott kategóriájához kell rendelni, és az elszámolható költségek az alábbiak 
lehetnek: 
(1) személyi jellegű ráfordítások: kutatók, technikusok és egyéb kisegítő sze-

mélyzet a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig. (A projekt végrehajtá-
sával kapcsolatos utazási, szállás és részvételi költségek is ilyenek.) 

(2) az eszközök és berendezések költségei, a projekt céljaira való használatuk 
mértékéig és idejére. Amennyiben ezeket az eszközöket és berendezéseket 
nem használják teljes élettartamuk alatt a projektben, csak a projekt időtar-
tamának megfelelő – az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek meg-
felelően kiszámított – értékcsökkenési ráfordítások minősülnek elszámolható 
költségnek. (Az eszközök fenntartása vagy rendszeres továbbfejlesztése nem 
elszámolható költségek.) 

(3) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mér-
tékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli 
elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, 

                                                 
18 Az Állami Támogatási Rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás” 34. §. 
19 Az Állami Támogatási Rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás” 35. §. 
20 Az Állami Támogatási Rendelet szerinti „Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás” 48-50. §§. 



 
 

 

 14 

14 

földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási 
költségek számolhatóak el. 

(4) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett 
megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei 
(erre csak KKV-k jogosultak), valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások 
költségei, ha azokat kizárólag a projekt céljaira veszik igénybe; 

(5) további általános és egyéb működési költségek, beleértve az anyagok, a fo-
gyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt 
eredményeként merülnek fel. 

(iii) Megvalósíthatósági tanulmány esetében az elszámolható költségek a tanulmány költ-
ségei. 

(f) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 28. cikke21 körében elvárt követelmények 
(i) Az elszámolható költségként figyelembe vehető költségek az alábbiak: 

(1) szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének 
és védelmének költségei; 

(2) olyan, kutató-tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, 
magasan képzett munkaerő költségei, aki kutatás-fejlesztési és innovációs te-
vékenységeken, a Befektetést igénylő vállalkozásnál újonnan létrehozott 
munkakörben dolgozik, és nem a személyzet más tagjait helyettesíti; 

(3) innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei. 
 

A programból kizártak köre 

Kizárt tevékenységek köre 
A Tőkeprogram keretében a Befektetés nem használható fel az alábbi célokra: 
 
1.  A 1303/2013/EU rendelet alapján nem nyújtható támogatás:  

a) olyan projekthez, amely gazdaságilag nem életképes; 
b) végső kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) 

finanszírozására; 
c) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve vissza nem térítendő 

támogatás nem használható a befektetett összeg visszafizetésére; 
d) a befektetési döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben 

(fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására. Több 
elemből és/vagy több ütemből álló beruházás esetén csak olyan beruházási elem és/vagy 
ütem finanszírozható, amely a befektetési döntés napján fizikailag még nem lezárt 
(befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott 
(befejezett); 

e) olyan projekthez, amely olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a 1303/2013/EU 
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti visszatéríttetési eljárás alá esne valamely 
termelő műveletnek a programterületen kívül történt áthelyezését követően. 

 
2. A 1301/2013/EU rendelet alapján nem nyújtható támogatás: 

a) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala céljából,  
b) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokra;  
c) repülőtéri infrastrukturális beruházásokra, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, 

                                                 
21 Az Állami Támogatási Rendelet szerinti „Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás” 55. §. 
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vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez 
szükséges beruházások kísérik; 

d) atomerőművek leállítása és építése céljából. 
 
3. A Finanszírozási Szerződés alapján továbbá nem támogatható az a projekt, amelynél a 

támogatás célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása:  
a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, 

amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember 
reprodukciós célú klónozását);  

b) dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, 
feldolgozása és forgalmazása;  

c) valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és - kereskedelem finanszírozása, illetve 
bármilyen jellegű katonai műveletek;  

d) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;  
e) online szerencsejátékok és online kaszinók;  
f) pornográfia és prostitúció; 
g) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a 

velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)–f) és 2. d) pontokban 
említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs 
hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése. 
 

4. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program szabályos, hatékony és eredményes 
végrehajtása érdekében továbbá nem nyújtható támogatás:22  
a) funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására, azzal, hogy nem tekinthetők 

funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy műszaki 
folyamatainak vagy a projekt tárgyának mesterséges felosztása/részekre bontása révén 
jöttek létre; 

b) a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására; 

c) üzletrész, részvény, más társasági részesedés vásárlás finanszírozására, illetve egyéb 
értékpapír vásárlására;23 

d) a támogatást igénylő végső kedvezményezett vállalkozás közvetlen vagy közvetett 
tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve 
(amennyiben alkalmazandó) e személyek Hozzátartozóitól, közeli hozzátartozóitól, valamint 
e személyek vagy Hozzátartozóik közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, 
továbbá a támogatást igénylő (végső kedvezményezett) partner-, vagy kapcsolt 
vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes 
közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására; 

e) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú 
eszközvásárlások és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is – 
finanszírozására; 

f) a magyar és az EU-s jogszabályokban foglalt pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának 

                                                 
22 A vállalkozás cégvezetőjére és tulajdonosára nincsenek konkrét előírások megfogalmazva, ezeket a pénzügyi közvetítőnek saját hatáskör-
ében kell kezelnie, illetve vonatkozó szabályzataiban rögzítenie. 
23 A pont meglévő üzletrészre, részvényre stb. vonatkozik. 
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megelőzésére vonatkozó rendelkezéseknek nem megfelelő végső kedvezményezettek 
számára24;  

g)  az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására irányuló 
projektek finanszírozására, kivéve az ÁCSR 1 cikk (3) bekezdés b) pontja alapján, a kkv-k 
részére tanácsadáshoz nyújtott támogatást (ÁCSR 18. cikk), a kutatás-fejlesztési támogatást 
(ÁCSR 25. cikk), a kkv-knak nyújtott innovációs támogatást (ÁCSR 28. cikk).  

 
Kizárt Végső kedvezményezettek köre: 
A Tőkeprogram keretében nem nyújtható Befektetés az alábbi kizáró okok hatálya alá eső Végső 
Kedvezményezett számára: 
 
1. A 1301/2013/EU rendelet alapján nem nyújtható támogatás: 

a) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére 
 
2. A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet alapján nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak, 

a) amely a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,  

b) amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,  

c) amely jogszabályban vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként 
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a 
megtett nyilatkozatát visszavonja,  

d) amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti követelményeknek, azaz 

i. nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 
ii. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget; 
iii. nem minősül átlátható szervezetnek; 

e) amely mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi 
tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett 
a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású 
projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső 
kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített 
ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll; 

f) amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges 
körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes 
előnyhöz jusson;  

g) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll; 
h) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a befektetéssel 

létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 
i) amely legkésőbb az első befektetési részlet folyósításig a projekt megvalósításának 

elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyező határozattal, vagy az annak 

                                                 

24
 A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv. A pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv.  
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megadására vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentumokkal nem rendelkezik. 
 
3. A Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság és az MFB Zrt. között 

létrejött Finanszírozási Szerződés alapján nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak, 
a) amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás 

alá vonható lenne és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt Köztartozása van (kivéve, 
amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);25 

b) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége 
korlátozását rendelte el; 

c) amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1), vagy más 
jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;  

d) amely nem rendelkezik a művelet keretében nyújtandó termékekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó konkrét követelményekhez, a pénzügyi tervhez és a végrehajtás határidejéhez 
megfelelő szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitással. 

 
4. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program szabályos, hatékony és eredményes 

végrehajtása érdekében továbbá nem nyújtható támogatás: 
a) olyan vállalkozásnak, amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes; 
b) olyan vállalkozásnak, amely uniós támogatásból finanszírozott pénzügyi eszközökből 

korábban nyújtott nem teljesítő kölcsönnel rendelkezik. 
c) az ÁCSR 1. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint, az elsődleges mezőgazdasági termelési 

ágazatában működő vállalkozásoknak, kivéve a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatást (ÁCSR 18. cikk), a kutatás-fejlesztési támogatást (ÁCSR 25. cikk), a kkv-knak 
nyújtott innovációs támogatást (ÁCSR 28. cikk). A mezőgazdasági termelő vállalkozások - 
olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni 
vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át 
mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki 

 
 

Indikátorok 

A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati 
tőkeprogramhoz kapcsolódó GINOP 8 indikátorok 

pénzügyi eszközökre vonatkozóan 
A tőkeprogram keretein belüli célérték 

A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz 
illeszkedő magánberuházás26 

Nem megbecsülhető27 

Vissza nem térítendő támogatáson kívüli más pénzügyi 
támogatásban részesülő vállalkozások száma 

780-900 
 

 

                                                 
25 90 napos lejárt tartozás a feltétel. 
26 A vissza nem térítendő támogatástól eltérő jellegű támogatás 
27 A program támogatási jogcíme elsősorban az ÁCSR 22-es cikkelye (lásd fent), mely nem vár el kötelezően magántőke bevonást. Magán-
tőke bevonás lehet, hogy lesz egyes befektetéseknél , de nem kötelező, , ezért jelenleg nehezen megbecsülhető e program indikátor teljesí-
téshez történő hozzájárulása. 


