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1 A Hiventures bemutatása
A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (Továbbiakban: Hiventures) az innovatív KKV-k
részére történő kockázati tőkebefektetésekre vonatkozó kormányzati intézkedések nyomán
2005. szeptemberében (jogelődjén, a Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. útján) kezdte
meg működését. A Társaság az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban
MFB) csoportján belül - hol az MFB valamely leányvállalatának irányításával, hol pedig
közvetlenül az MFB leányvállalataként - tevékenykedett.
A Hiventures állami tulajdonú, irányítását professzionális szakemberek látják el, tevékenységét
hagyományosan üzleti alapon, az európai tőkebefektetési piacot jellemző megtérülési igényt
elérő, illetve meghaladó elvárások mellett végezte. A kockázati tőke kínálatának szélesedése, a
KKV szektor finanszírozási szükségleteinek alakulása együttesen eredményezte, hogy a jövőben
az MFB tevékenységeire vonatkozó európai bizottsági határozattal összhangban a Hiventures
által kezelt alapok fő fókuszában azonban elsődlegesen már nem vagy nem kizárólagosan a
kockázati tőkepiac más szereplői által is megcélzott befektetések fognak állni, hanem döntő
mértékben olyan projektek, amelyek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló
651/2014/EU (HL L187/1., 2014.06.26.) európai bizottsági rendelet (a továbbiakban 2014. évi
ÁCSR) hatálya alá tartoznak. A Hiventures jelen termékleírás tekintetében három kockázati
tőkealapot kezel, az MFB Innovációs Tőkealapot (korábbi rövidítése CELIN, jelenlegi rövidítése
MFB ITA, MNB lajstromszáma: 6122-2) az MFB Növekedési Tőkealapot (Rövidítése: MFB NTA,
MNB lajstromszáma: 6122-40), és az MFB Zöldgazdaság Tőkealapot (Rövidítése: MFB ZTA, MNB
lajstromszáma: 6122-1). Elmondható, hogy a három tőkealap a jövőben a jelen évtizedre szóló
európai uniós növekedési stratégia, az Európa 2020-ben meghatározott célkitűzések
megvalósítása érdekében kíván tevékenykedni. Ennek alapján az MFB ITA az intelligens
növekedésre, az MFB NTA, valamint az MFB ZTA a fenntartható és társadalmi kohéziót erősítő
növekedésre fog fókuszálni.
A három alap jövőbeli tevékenységének főbb jellemzői az alábbiak:
 a 2014. évi ÁCSR előírásoknak megfelelő termékkörök kialakítás az alábbiakban
bemutatott területeken (ún. ÁCSR finanszírozási területek). A MFB ITA esetében a
fókusz az innovációs megoldások, illetve innovatív kezdő vállalkozások finanszírozásán
van. Az MFB NTA pedig a hagyományos ágazatokban, elsősorban az érettebb kis- és
középvállalkozások számára, a nem tiltott iparágakban nyújt finanszírozást, az MFB
ZTA pedig külön hangsúlyt kíván fektetni a környezetvédelmi, megújuló energetikai és
az energia hatékonysági projektek finanszírozására. Mindezek alapján az EU 2020
célkitűzései közül az MFB ITA az Intelligens Növekedés (Smart Growth), míg az MFB
NTA valamint az MFB ZTA a Fenntartható és Társadalmi Kohéziós Növekedés
(Sustainable and Inclusive Growth) célkitűzései megvalósításának elősegítését helyezi

tevékenységének középpontjába.
 Az ÁCSR termékkörön túlmenően mind a három alap fog ugyanezen célkitűzések
elérése érdekében de minimis összegű pénzügyi konstrukciókkal is rendelkezni.
 Az ÁCSR termékkörön túlmenően úgyszintén ugyanezen célkitűzések elérése
érdekében – szigorúan az MFB tevékenységeire vonatkozó európai bizottsági
határozattal összhangban - valamennyi alap végrehajthat pari passu co-investment
(azonos feltételekkel történő társbefektetői) finanszírozást az esetleges kiszorítási
hatások elkerülése/minimalizálása érdekében. Az alapok finanszírozási szolgáltatás
kínálatának bővítése céljából a jövőben megvizsgáljuk további pénzügyi programok
notifikációjának lehetőségét is (az MFB-vel közösen végrehajtandó, egyeztetett, ex
ante, market gap elemzés alapján), illetve adott esetben sor kerülhet egyedi
bejelentési/engedélyezési eljárásra is.
 Kivételes esetben a jövőben sem zárható ki a piacgazdasági magánbefektetői tesztnek
megfelelő pénzügyi finanszírozás sem, amennyiben az teljes mértékben összhangban
van az MFB tevékenységeire vonatkozó európai bizottsági határozattal.
A Hiventures minden egyes befektetési döntése során meg fogja határozni, hogy
milyen típusú termék feltételeinek megfelelően biztosítja az adott finanszírozást (de
minimis termékek, ÁCSR termékek, co-investment finanszírozás, egyedi üzleti
finanszírozás, stb). A Hiventures ugyanazon projekt ugyanazon elszámolható költségei
tekintetében nyújtott ÁCSR termék szerinti finanszírozással egyidejűleg nyújthat de
minimis termék szerinti finanszírozást, az ÁCSR 8. cikkével összhangban. Amennyiben
a Hiventures az MFB tevékenységeire vonatkozó európai bizottsági határozattal
összhangban, piaci hiányosságra vonatkozó elemzéssel alátámasztva, piacgazdasági
befektetői tesztnek megfelelő feltételekkel fektet be, úgy egyidejűleg ugyanazon
projekt tekintetében nem nyújthat finanszírozást az ÁCSR hatálya alá tartozó
feltételek szerint.
 Sem a Hiventures, sem alapjai (MFB ITA, MFB NTA, MFB ZTA) az előre látható jövőben
nem
fog további pénzügyi forrásokat igénybe venni a Magyar Fejlesztési Banktól. Ezzel
együtt a piaci igények változása esetén a két alap között esetleges
forrásátcsoportosítások történhetnek. Ilyen átcsoportosításra akkor is sor kerülhet,
amennyiben magánbefektetők bevonásával új, a Hiventures által kezelt kockázati
tőkealapok jönnek létre.

A továbbiakban azokat az ÁCSR finanszírozási területeket, illetve ÁCSR finanszírozási
termékeket (pénzügyi eszközöket) mutatjuk be részletesen, amelyeket az egyes alapjai
ügyfeleinek (azaz a céltársaságoknak) kínálni fog a Hiventures.
Az ÁCSR finanszírozási területen a Hiventures minden
esetben





ösztönző hatású és
átlátható támogatást nyújt
a 2014. évi ÁCSR-ben meghatározott feltételekkel összhangban.

Ösztönző hatás: Az ÁCSR alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett
az ÁCSR 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
Az átláthatóságot az biztosítja, hogy az összes finanszírozási tranzakció esetében a bruttó
támogatási egyenérték, egyértelműen, kockázatelemzés nélkül, pontosan kiszámítható, mivel
tőkefinanszírozási tevékenységét (beleértve a kvázi sajáttőke finanszírozási tevékenységet is)
a Hiventures 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként veszi számításba. A
kockázatfinanszírozás, illetve az induló vállalkozásoknak nyújtott tőkejellegű finanszírozás
esetében a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása az ÁCSR 21., illetve 22. cikke valamint a
vonatkozóhazai jogszabályok alapján történik.

2 Az ÁCSR termékkörre vonatkozó általános feltételek
A Hiventures tőkealapjai által a 2014. évi ÁCSR szabályok szerint alkalmazott ún. ÁCSR
termékkör szerint biztosított finanszírozási szolgáltatások esetében, minden egyes
konstrukciónál az alábbi általános feltételeknek kell teljesülniük:
1. Nem részesülhet finanszírozásban az a vállalkozás, amely
 csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, illetőleg adósságrendezési eljárás alatt
áll
 a 37/2011. Korm. rendelet szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
(kivéve a 8. pont szerinti támogatást)
 amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére
kötelező határozata van érvényben
 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés előkészítési
szakaszában, a finanszírozási döntést érdemben befolyásoló hamis adatot szolgáltatott
 amely az alábbi ágazatokban tevékenykedik
o elsődleges mezőgazdasági termelés – kivéve az 5.; 7. és 9-20. pontok szerinti
támogatást;
o mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása, amennyiben
 a finanszírozás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy
 a finanszírozás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az
elsődleges termelőknek
o halászat és akvakultúra – kivéve az 7-11. pontok szerinti támogatást;
o szénbányászat.
 részvénytársaságként, vagy korlátolt felelősségű társaságként működik és

alaptőkéjének, illetve törzstőkéjének legalább 50 százaléka elveszett a felhalmozott
veszteségek miatt
 amelyik betéti társaságként vagy egyéni vállalkozásként működik
 megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy
szüntette meg a kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban részesült
és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik
 nagyvállalkozás és könyv szerinti adósság-saját tőke aránya 7,5-nél magasabb volt.
2. Nem ítélhető meg támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését
eredményezi
3. Nem részesülhet finanszírozásban az a projekt, amely
 Magyarország és az Európai Unión tagállama(i) viszonylatában importhelyettesítést
segít elő (importált áruk és szolgáltatások hazai termékkel vagy szolgáltatással történő
kiváltását eredményezi).
 Harmadik országokba, vagy az Európai Unióba irányuló magyar exporttal kapcsolatos
tevékenységeket segít elő (pl. exportkapacitások kiépítése/bővítése, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatás).
4. A finanszírozás nyújtásának – az ÁCSR 21. és 22. cikke hatálya alá tartozó támogatások
kivételével - feltétele, hogy a vállalkozás a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos
munka megkezdését megelőzően kérelmet nyújt be, befektetési javaslatot fogalmaz meg,
amely minden esetben tartalmazza az alábbiakat:
 vállalkozás neve és mérete
 a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt
 a projekt helyszíne
 a finanszírozási célnak megfelelő elszámolható költségek jegyzéke
 a finanszírozás típusa.
5. A projekt a finanszírozási igényét és a finanszírozási célnak megfelelő költségeit világos,
konkrét és aktuális dokumentumokkal kell alátámasztani.
6. A vállalkozásnak a finanszírozási döntés előkészítési szakaszában nyilatkoznia kell az egyéb
forrásból kapott állami támogatásokról (beleértve a de minimis támogatásokat is) a
támogatásintenzitás kiszámításához, illetve a támogatáshalmozással kapcsolatos
szabályok betartásához.
7. A vállalkozásnak hozzá kell járulnia, hogy a finanszírozás részleteit – a 2014. évi ÁCSR II.
mellékletének megfelelően1 - az erre szolgáló központi honlapon a Hiventures
nyilvánosságra hozza.
8.
1

A bruttó támogatási egyenérték és támogatási intenzitás kiszámításánál a Hiventures a

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms_docs/gber_regulation_annex2_hu.pdf

2014. évi
ÁCSR rendelkezéseivel összhangban az alábbi fő szabályok mentén jár el:
 A Hiventures által alkalmazott állami támogatást tartalmazó finanszírozási
eszközök
támogatási intenzitás kiszámítása során a Hiventures csak az elszámolható költségeket
veszi
figyelembe.
 A Hiventures a támogatási intenzitás és az elszámolható) költségek kiszámítása
során felhasznált valamennyi számadatot az adók és egyéb illetékek levonása előtt
veszi figyelembe.
 Az elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális dokumentumok támasztják
alá.
 A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. §-ában
meghatározott mérték, figyelemmel az egyes támogatási kategóriákra az ÁCSR
vonatkozó cikkeiben foglaltakra.
 A tőke, kvázi saját tőke, kölcsön formájában nyújtott finanszírozás esetén a támogatás
összege a bruttó támogatási egyenérték.
o A tőke- és a kvázi sajáttőke befektetés összege teljes egészében, 100%-os
mértékben a céltársaság által vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Azonban a kockázatfinanszírozás, illetve az induló vállalkozásoknak nyújtott
tőkejellegű finanszírozás esetében a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása
az ÁCSR 21., illetve 22. cikke valamint a vonatkozó a vonatkozó hazai
jogszabályok alapján történik.
o A kölcsön formájában nyújtott finanszírozás bruttó támogatási egyenértéke a
piaci és az adott ügylet során alkalmazott kamat különbözetek jelenértéke, az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet II. melléklet B) pontjának megfelelően.
o A finanszírozás teljes bruttó támogatási egyenértékének meghatározásához a
Hiventures összesíti az adott finanszírozási ügylet során az egyes alkalmazott
finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékét.
 A Hiventures, illetve munkatársai kötelesek felhívni mind a céltársaság, mind a
befektetési partner figyelmét és írásban összegszerűen közölni velük az adott
finanszírozás bruttó támogatási egyenértékének pontos összegét és a vonatkozó EU-s
rendelkezéseket.
 A több részletben folyósított finanszírozás támogatási részelemeit a
Hiventures a finanszírozás nyújtásának időpontjára számított jelenértékre diszkontálja.
Az elszámolható költségeket a Hiventures finanszírozás nyújtásának időpontjára számított
jelenértékre diszkontálja. A diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb a finanszírozás
nyújtásakor irányadó diszkontkamatláb a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb
megállapítási módjának módosításáról szóló bizottsági közleményben (HL C 14.,
2008.1.19., 6. o.3 ) foglaltak szerint.

9. A támogatáshalmozás tekintetében a Hiventures a 2014. évi ÁCSR rendelkezéseivel
összhangban az alábbi fő szabályok mentén jár el:
 Annak megállapításakor, hogy teljesülnek-e a 2014. évi ÁCSR 4. cikkében szereplő
bejelentési határértékek és a III. fejezetben foglalt maximális támogatási intenzitások,
a Hiventures a finanszírozott tevékenységre, projektre vagy vállalkozásra irányuló
állami támogatások teljes összegét figyelembe veszi.
 Az Hiventures által a 2014. évi ÁCSR alapján nyújtott azonosítható elszámolható
költségekkel rendelkező finanszírozási ügyletei a következőkkel halmozhatóak:
o bármely egyéb állami támogatás, amennyiben különböző azonosítható
elszámolható költségekre vonatkoznak,
o bármely egyéb állami támogatás, amely részben vagy egészben ugyanazon
elszámolható költségekhez kapcsolódik, feltéve, hogy az ilyen halmozás nem
vezet a 2014. évi ÁCSR rendelet értelmében az ügyletre alkalmazandó
legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.
 A Hiventures által a 2014. évi ÁCSR 21. és 22. cikke, illetve a de minimis
támogatási
rendelkezések alapján nyújtott azonosítható elszámolható költségekkel nem
rendelkező finanszírozási ügyletei2 bármely egyéb, azonosítható elszámolható
költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható.
 A Hiventures által nyújtott azonosítható elszámolható költségekkel nem
rendelkező finanszírozási ügyletei a 2014. évi ÁCSR 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.
 A Hiventures által a 2014. évi ÁCSR rendelet alapján nyújtott finanszírozás nem
halmozható ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély összegű
támogatással, amennyiben a halmozás a 2014. évi ÁCSR rendelet III. fejezetében
megállapított támogatási intenzitás túllépéséhez vezetne.
10. A 2014. évi ÁCSR-t módosító 2017/1084/EU bizottsági rendeletre3 tekintettel a Hiventures
2017. december 18-i hatállyal módosította a termékleírást. A módosításokat minden olyan
folyamatban levő eljárásban alkalmazni kell, amelyben még nem született támogatási döntés.
2

Kockázatfinanszírozás kis- és közepes vállalkozások részére (21. cikk), Induló vállalkozásoknak nyújtott
finanszírozás (22. cikk
3

A 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban
biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a
támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i
2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.)

3 Regionális beruházási finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok a Regionális beruházások finanszírozását a 2014. évi ÁCSR
rendelet általános rendelkezéseivel, valamint a 14. cikkben foglaltakkal összhangban, az
alábbiak szerint végzik.
Finansz íroz ás célj a
Az ügylet célja az induló, illetve új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló regionális
beruházások finanszírozása.
A Hiventures által a vállalkozásoknak Regionális beruházási finanszírozás keretében nyújtott
bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök kizárólag
 a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek,
 a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége vagy
 a két előző pontban szereplő költségek, az előző két pont szerinti összegek közül a
magasabbat nem meghaladó mértékben, kombinációjának
finanszírozására használhatóak fel.
Az elszámolható költség az a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási
költség esetben a következők szerint határozható meg:
a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) 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,
c) létesítmény felvásárlása esetén azon tárgyi eszközök, amelyeket a vevőtől független
harmadik féltől vásárolnak és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
Az elszámolható költség a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült
bérköltsége esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a
szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű
kifizetéseket - 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva.

Tárgyi eszközök bérléséhez kapcsolódó költségek a következő feltételek mellett
finanszírozhatóak:
 földterület, illetve épület esetében a bérleti viszonynak a beruházási projekt várható
befejezési időpontját követően nagyvállalkozások esetében legalább öt, illetve kkv-k
esetében három évig fenn kell állnia
 üzem vagy gép esetében a bérleti viszonyt olyan pénzügyi lízing formájában kell
megvalósítani, amely a lízing futamidejének lejártakor a támogatás
kedvezményezettjével szemben az eszköz megvásárlására vonatkozó kötelezettséget
tartalmaz.
 az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó
és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól
eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
Immateriális javak akkor finanszírozhatóak, amennyiben teljesítik a következő feltételeket:
 kizárólag a finanszírozásban részesülő létesítményben használhatók fel
 amortizálhatónak kell lenniük
 a vevőtől független harmadik felektől, piaci feltételek mellett kell azokat megvásárolni,
valamint
 legalább öt, illetve kkv-k esetében három évig a támogatásban részesülő vállalkozás
eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a
finanszírozást nyújtották.
 azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek
és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át

teszik ki.

Nem minősül elszámolható költségnek
 a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
 a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális
javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami
támogatást vett igénybe,
 az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó
nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt
álló beruházótól szerzett be,
 a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás, nagyvállalkozásnál a
korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény
felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
A beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége alapján
meghatározott elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

 a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó
növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához
képest,
 a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
 kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező,
továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől
számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,
 nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a
beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított
legalább öt évig az érintett területen fenntartja.
A beruházás megkezdésének napja
 építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre
vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
 tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
o a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés
napja,
o ennek hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek
tekintett szerződés létrejöttének a napja,
o ennek hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első
beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
 létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
 a fenti pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása,
ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka
költségének felmerülése.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 a céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes4
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke

4

Lásd 2. fejezet 8. pontját

A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű5 betartása mellett kerül meghatározásra:

 ÁCSR abszolút limit: A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök
összértéke nem haladhatja meg egy 100 millió euro elszámolható költségű beruházás
- a 2014. évi ÁCSR 2. cikk 20. pontjában meghatározott mechanizmusnak megfelelően
kiszámított - „kiigazított támogatási összegét”. Az egyes finanszírozási eszközök bruttó
támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános
szabályok szerint történik.


ÁCSR relatív limit: A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és
középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy
ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és
középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak
minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen
nagyvállalkozás
valósít meg.

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1)
bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel az alábbi (1)-(5) pontokban foglaltakra.
(1) A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20
százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a
kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási
méret feltételeinek.
(2) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3)
bekezdésében meghatározott mérték.
(3) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a
beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a
kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő
beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt
állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(4) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható
5

Az egyes limitek egyidejű betartása értelemszerűen a felsorolt limitek közül a legkisebb összegnek megfelelő
limitet jelenti

állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (3) bekezdés szerint meghatározott támogatási
összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező
esetben állami támogatás a (3) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.
(5) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a
jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolhat

költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai
közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
 A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az érintett területen a támogatás
nyújtásakor hatályos regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási
intenzitást, illetve (beruházási és bérköltségek kombinált finanszírozása esetén) a
maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg ezen intenzitásnak a beruházási
költségek vagy a bérköltség alapján történő alkalmazásából fakadó legkedvezőbb
összeget, az alábbiak betartása mellett:
o A Nagyvállalatoknak a termelési folyamat alapvető megváltoztatásához
nyújtott finanszírozás esetén az elszámolható költségeknek meg kell haladniuk a
modernizálandó tevékenységhez kapcsolódó eszközöknek a megelőző három
pénzügyi évben realizált értékcsökkenését. A meglévő létesítmény
diverzifikálásához nyújtott finanszírozás esetében az elszámolható költségeknek
legalább 200%-kal kell meghaladniuk az újrahasznált eszközöknek a munkák
megkezdése előtti pénzügyi évben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
o Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak költségei csupán az induló
beruházás teljes finanszírozható (elszámolható) beruházási költségeinek 50 %áig számolhatók el.
o Az 1299/2013/EU rendelet szerinti európai területi együttműködés
projektjeihez kapcsolódó induló beruházások esetében a projektben részt vevő
valamennyi kedvezményezettre az induló beruházás helye szerinti területen
érvényes támogatási intenzitás alkalmazandó. Amennyiben az induló
beruházás két vagy több támogatott területen helyezkedik el, a maximális
támogatási intenzitást azon támogatott terület szerint kell számítani, ahol a
legmagasabb összegű elszámolható költségek merültek fel.
o A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget
vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés
időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább
három évig fenntartja. Ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai
változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált
vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a
fenntartási időszakban a beruházó 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.
 A finanszírozás kedvezményezettjének az elszámolható költségek legalább 25 %-ára
kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania saját forrásaiból vagy külső
finanszírozás igénybevételével, minden állami támogatástól mentes formába

Egyéb feltételek
 A finanszírozást a támogatott területeken működő vállalkozások vehetik igénybe.
 Nagyvállalkozásoknak kizárólag az érintett területen új gazdasági tevékenység
végzésére irányuló induló beruházáshoz (a 2014. évi ÁCSR, 2. cikk, 49) pontjának
megfelelően) és abban az esetben nyújtható finanszírozás, ha annak hiányában
nem került volna sor a projekt végrehajtására az érintett térségben vagy a projekt
nem lett volna kellően nyereséges a finanszírozott vállalkozás számára az érintett
térségben.
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 Nem finanszírozhatók az acélipari, a szénipari, a hajógyártási, a szintetikusszálipari, a szállítási ágazat – a kapcsolódó infrastruktúrával együtt –, az
energiatermelési és - elosztási, valamint az energetikai infrastruktúrával
kapcsolatos, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat, bányászat és kőfejtés,
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás, csővezetékes szállítással
kapcsolatos tevékenységek.
 A Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt feltételeknek
megfelelő
támogatott területeken a finanszírozás - a vállalkozás méretétől függetlenül induló beruházásokhoz vehető igénybe. A Szerződés 107. cikke (3)
bekezdésének
c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott
területeken a támogatás kkv- knak bármilyen formában megvalósuló induló
beruházáshoz nyújtható.6
 A beszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük, kivéve a kkv-k esetében
és létesítmények felvásárlása esetében.
 Amennyiben az induló beruházás létesítmény eszközeinek a megvásárlása
révén valósul meg, csak azon eszközök költségét lehet figyelembe venni, amelyeket
a vevőtől független harmadik féltől vásárolnak.
Az ügyletet piaci feltételek
mellett kell lebonyolítani. Amennyiben az eszközök beszerzéséhez a vásárlást
megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen eszközök költségeit le kell vonni a
létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy
kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók
vesznek át, az eszközöknek vevőtől független harmadik féltől való
megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie. A részesedésszerzés
nem minősül induló beruházásnak.
A beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltségének
finanszírozásának feltételei az alábbiak:

A támogatási térkép részletes leírása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25.§-ában
található








o a beruházási projektnek az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett
létesítményben foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell
eredményeznie, ami azt jelenti, hogy a megszüntetett álláshelyek számát le kell
vonni az említett időszak alatt létrehozott álláshelyek számából,
o minden egyes álláshelyet a munkálatok befejezésétől számított három éven
belül be kell tölteni,
o a beruházás által létrehozott valamennyi munkahelyet az álláshely első
betöltése után legalább öt évig, illetve a kkv-k esetében három évig fenn kell
tartani az érintett területen.
Amennyiben széles sávú hálózatok fejlesztésére irányul a finanszírozás, a következő
feltételeknek kell teljesülniük:
o finanszírozás csak olyan területeken nyújtható, ahol nincs azonos kategóriájú
hálózat (széles sávú alaphálózat vagy NGA), és ahol nem is valószínű, hogy a
finanszírozásról szóló döntéstől számított három éven belül piaci feltételek
mellett kiépülne ilyen hálózat,
o a finanszírozott hálózatüzemeltetőnek méltányos és megkülönböztetés
mentes feltételek mellett kell aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést
biztosítania, beleértve az NGA-hálózatok esetében a hálózatok fizikai
átengedését,
o a finanszírozást versenyeztetéses kiválasztási eljárás keretében kell odaítélni.
Kutatási infrastruktúrához csak akkor nyújtható finanszírozás, amennyiben biztosítva
van a finanszírozott infrastruktúrához való átlátható és megkülönböztetés mentes
hozzáférés.
A beruházást annak befejezése után legalább öt évig, illetve kkv-k esetében három évig
fenn kell tartani az érintett területen.
A kedvezményezett köteles megerősíteni, hogy a támogatási kérelem benyújtását
megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a támogatási
kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget
vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a
támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.

4 KKV-k beruházásainak finanszírozása
A Hiventures által kezelt tőkealapok a KKV-k beruházásainak finanszírozását a 2014. évi ÁCSR
rendelet általános rendelkezéseivel valamint a 17. cikkben foglaltakkal összhangban, az
alábbiak szerint végzik.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja az Unió területén belül vagy azon kívül működő kkv-k beruházásainak
finanszírozása.
A Hiventures által a KKV-k beruházásaihoz nyújtott bruttó támogatási egyenértékkel
bíró finanszírozási eszközök kizárólag
 a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek, valamint
 a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított,
becsült bérköltségének
finanszírozására használhatóak fel.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis- és középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 a céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes7
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:

 A bruttó támogatási egyenértékkel
bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként és projektenként legfeljebb 7,5 millió euro. Az egyes finanszírozási
eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott
általános szabályok szerint történik.

7

Lásd 2. fejezet 8. pontját.



A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) mikro- és
kisvállalkozások, illetve középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 20,
illetve 10%-a.

Egyéb feltételek


Egy beruházás akkor felel meg a finanszírozás céljának, ha
o tárgyi eszközökre és/vagy immateriális javakra irányuló beruházás esetén, új
létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy
létesítmény termékpalettájának további, új termékekkel történő bővítéséhez
vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető
megváltoztatásához kapcsolódik, vagy
o egy létesítmény eszközeinek megvásárlása esetén, amennyiben teljesülnek a
következő feltételek:
- a létesítményt bezárták vagy a megvásárlás hiányában bezárták volna
- az eszközöket a vevőtől független harmadik felektől vásárolják meg
- az ügyletet piaci feltételek mellett bonyolítják le.
 Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók
vesznek át, az eszközöknek a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására
vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.
A vállalkozásban történő
részesedésszerzés önmagában nem minősül beruházásnak.
 Az immateriális javakra vonatkozóan a következő feltételek mindegyikének teljesülnie
kell:
o kizárólag a finanszírozásban részesülő létesítményben használhatók fel
o értékcsökkenési leírás alá eső eszközöknek kell minősülniük
o a vevőtől független harmadik felektől, piaci feltételek mellett kell azokat
megvásárolni
o legalább három évig a vállalkozás eszközei között kell azokat feltüntetni.
 A közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyekre vonatkozóan a
következő feltételeknek kell teljesülniük:
o a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül kell
létrehozni
o az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett létesítményben
foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie
o a létrehozott munkahelyeket az álláshely első betöltésétől számított legalább
három évig fenn kell tartani.

5 KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok a KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott finanszírozást a
2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel valamint a 18. cikkben foglaltakkal
összhangban, az alábbiak szerint végzik.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a kkv-k részére nyújtott tanácsadás finanszírozása.
A Hiventures által a KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott bruttó támogatási egyenértékkel
bíró finanszírozási eszközök kizárólag külső tanácsadók által nyújtott tanácsadás költségeinek
finanszírozására használhatóak fel.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis- és középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes8
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:

 A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként és projektenként legfeljebb 2 millió euró. Az egyes finanszírozási
eszközök bruttó támogatási egyenértének kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott
általános szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) az elszámolható
költségek 50%-a.

8

Lásd 2. fejezet 8. pontját.

Egyéb feltételek
 A finanszírozott szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő
tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez,
úgymint rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy
hirdetéshez.

6 KKV-k vásárokon váló részvételének finánszírozásá
A Hiventures által kezelt tőkealapok a KKV-k vásárokon való részvételének finanszírozását a
2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel valamint a 19. cikkben foglaltakkal
összhangban, az alábbiak szerint végzik.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a KKV-k vásárokon való részvételének finanszírozása.
A Hiventures által a KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott bruttó támogatási
egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök kizárólag a vállalkozásnak valamely kiállításon
vagy vásáron való részvétele esetén a kiállítóhelység bérletével, felállításával és
működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozására használhatóak fel.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis- és középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
9
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finan s z í r o z á s m é r t é k e
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:
 A bruttó támogatási egyenértékkel
bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként évente legfeljebb 2 millió euro. Az egyes finanszírozási eszközök
bruttó támogatási egyenértének kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános
szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) az elszámolható
költségek 50%-a.

9

Lásd 2. fejezet 8. pontját.

7 Kockázatfinanszírozás kis- és közepes vállalkozások részére
A Hiventures által kezelt tőkealapok kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) részére kialakított
kockázatfinanszírozási tevékenységét a 2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel
valamint a 21. cikkében foglaltakkal összhangban az alábbiak szerint végzik:
A H i v e n t u r e s - ra, m i n t k o c k á z a t i t ő k e a l a p - k e z e l ő r e v o n a t k o z ó f
eltételek
 A Hiventureslétrehozására a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban került
sor (Kbftv10, MFB tv11).
 A Hiventures, mint alapkezelő kiválasztása nem nyílt eljárás keretében
történt. Magyarország a kockázatfinanszírozási intézkedés megvalósítását – összhangban
az ÁCSR 21. cikk 17. ponttal - egy „a közérdek megvalósítására törekvő, közhatóság
ellenőrzése alatt álló, a közérdeket megvalósító pénzügyi szervezetre”12 a Magyar
Fejlesztési Bankra, illetve – többek között - annak 100 százalékos tulajdonában álló
leányvállalatára a Hiventures-ra bízta13.
 A Hiventuresaz alapkezelőket nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes eljárás
útján választja ki
 A kockázati tőkealap-kezelő irányítása kereskedelmi alapon történik
o A kockázati tőkealap-kezelőt a 2014. XVI. sz. Kbftv kötelezi arra, hogy a szakmai
alapkezelők gondosságával, jóhiszeműen és az összeférhetetlenség elkerülésével
járjon el.
o Az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és az Magyar Nemzeti Bank
szabályozói felügyelete mellett zajlik.
o Az alapkezelő javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak.
o Az alapkezelő teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül, így érdekei
tartósan megegyeznek a tőkealapok befektetőjének érdekeivel.
o A kockázati tőkealap-kezelő maga határozza meg a befektetési stratégiát, a
befektetések kritériumait és ütemezését.
o A befektetők számára lehetséges a befektetési alap irányító testületeiben – így
például felügyelőbizottságában vagy tanácsadó bizottságában – való képviseletet.
 Tőkebefektetés és kvázi sajáttőke-befektetés esetében a kockázati tőkealap-kezelő
által kezelt tőkealapok összesített tőke-hozzájárulásainak és lejegyzett, de be nem
fizetett tőkéjének legfeljebb 30 %-a fordítható likviditáskezelési célra.
 A kockázatfinanszírozási szolgáltatás olyan üzleti szempontból
megalapozottberuházási stratégián, befektetési szabályzaton alapul, amely
10

2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról
11

2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

12

ÁCSR 36.o, 79.pont

13

Lásd MFB tv. 2. sz. melléklete, illetve a 3. § (4), 4. § (5), 9. § a) bekezdések rendelkezései.

o egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát tartalmaz, amelynek célja a
gazdasági megvalósíthatóság és – az érintett befektetési portfólió mérete és
területi kiterjedése szempontjából – a hatékonyság elérése. Így a
kockázatdiverzifikációs politika alapján a kockázati tőkealap által egy
vállalkozásba illetve a vállalkozás által ellenőrzött más vállalkozásokba
befektetett tőke, valamint az e vállalkozásnak, illetve a vállalkozás által
ellenőrzött más vállalkozásoknak nyújtott pénzkölcsön együttes összege nem
haladhatja meg a kockázati tőkealap, illetve a magántőkealap jegyzett tőkéjének
40 százalékát.
o valamint minden egyes tőkebefektetésre és kvázi sajáttőke-befektetésre
vonatkozóan világos és reális kilépési stratégiát jelenít meg.
 A vállalkozásoknak biztosított kockázatfinanszírozás minden esetben olyan életképes
üzleti terven alapul, amely részletesen ismerteti a terméket, az értékesítés és a
jövedelmezőség alakulását, és előzetesen kimutatja a terv pénzügyi életképességét.
 A vállalkozások szintjén a kockázati tőke-alapkezelő által kezelt tőkealap(ok) mellett
további magánbefektetők bevonása szükséges, hogy az összesített magánbefektetői
részvételi arány elérje az alábbi minimális határértékeket:
o azon vállalkozások esetében, amelyek valamely piacon még nem hajtották végre
első kereskedelmi értékesítésüket, a biztosított kockázatfinanszírozás 10 %-a
o azon vállalkozások esetében, amelyek az első kereskedelmi értékesítéstől számítva
kevesebb mint 7 éve működnek bármely piacon a biztosított kockázatfinanszírozás
40 %-a, illetve a 7 éves időszak letelte után ezen vállalkozásoknak biztosított
kiegészítő finanszírozás esetén pedig 60%-a
o azon vállalkozások esetében, amelyek olyan első kockázatfinanszírozási célú
befektetést igényelnek, amely
- új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terven
alapul, és
- nagysága meghaladja az előző 5 évben elért átlagos éves árbevételük 50 %-át,
60% a minimális határérték.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a kis- és középvállalásokba történő kockázati tőke befektetések előmozdítása,
és ezáltal a kockázati tőke piaci hiányosságok enyhítése, a kkv-k finanszírozási helyzetének
javítása érdekében.
Finanszírozás célcsoportja


tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozások, amelyek
o semmilyen piacon nem működnek vagy
o az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működnek
bármely piacon vagy

o olyan első kockázatfinanszírozási célú befektetést igényelnek, amely – új termékvagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján – meghaladja
az előző 5 évben elért átlagos éves árbevételük 50 %-át.
Finanszírozási eszközök




tőkebefektetés
kvázi sajáttőke befektetés
a célvállalat részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke

A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke nem haladhatja
finanszírozható vállalkozásonként a 15 millió euro összeget. Az egyes finanszírozási eszközök
bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános
szabályok szerint történik.
Egyéb feltételek


A kiegészítő befektetések feltételei az alábbiak
o a finanszírozás teljes összege nem haladja meg a kockázatfinanszírozás keretében
biztosítható összeg maximumát (15 millió euro)
o az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetések lehetőségét
o a kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás a 2014. évi ÁCSR I. melléklet 3.
cikke (3) bekezdésének értelmében nem kapcsolódik a kockázati tőkealapkezelőtől vagy a független magánbefektetőtől eltérő másik vállalkozáshoz,
kivéve, ha az új entitás vonatkozásában teljesülnek a kkv-fogalommeghatározás
feltételei
o finanszírozható vállalkozásba történő tőkebefektetés és kvázi sajáttőke-befektetés
esetében kiváltási tőkéhez csak abban az esetben biztosítható finanszírozás, ha a
kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a finanszírozható kkv-ba történő befektetések
valamennyi fordulójában legalább 50 %-nak megfelelő új tőkét is bevonásra kerül.
 A vállalkozások számára kölcsönt nyújtó, illetve a támogatható vállalkozásokba
adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést eszközlő kockázatfinanszírozási
célú ügyletre vonatkozóan a következő feltételeknek kell teljesülniük
o A kockázati tőke-alapkezelő olyan befektetéseket valósít meg, amelyek a
finanszírozás elmaradása esetén nem, illetve csak korlátozott vagy eltérő módon
valósultak volna meg.
o A kockázati tőke-alapkezelő olyan mechanizmust működtet, amely biztosítja, hogy
a végső kedvezményezettek a legnagyobb mértékben részesülnek valamennyi
előnyből.

o Kölcsön és adósságként struktúrált kvázisajáttőke-befektetés esetében a
maximális finanszírozási összeg nagyságának megállapítása során azz eszköz
névértéke kerül figyelembevételre.

8 Induló vállalkozásoknak nyújtott finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok az induló vállalkozások részére kialakított finanszírozási
tevékenységét a 2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel valamint a 22. cikkben
foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzik.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja induló vállalkozások kedvezményes finanszírozási lehetőséghez juttatása, a
vállalkozás működési és beruházási cash flow (együttesen szabad cash flow) hiányának
finanszírozása.
Finanszírozás célcsoportja
Legfeljebb öt éve bejegyzett14 tőzsdén nem jegyzett mikro- és kisvállalkozás, amely teljesíti
az alábbi feltételeket:
 nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át,
 még nem osztott nyereséget
 nem összefonódás útján jön létre
Finanszírozási eszközök
 tőkebefektetés, kvázi sajáttőke befektetés formájában nyújtott vissza nem térítendő
támogatás


a célvállalat részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:
 A vállalkozás részére a Hiventures által nyújtott finanszírozás (egyaránt ideértve a
bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközöket, valamint a piaci
feltételek mellett nyújtott finanszírozási eszközöket) lehetséges maximális összege:
15 millió euro.


A nem piaci kamatozású kölcsön
o névértéke: legfeljebb 1 millió euro
A Szerződés 107. cikke (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelő támogatott területeken letelepedett vállalkozások esetén a hitel
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maximális összege 2 millió euro lehet. A Szerződés 107. cikke (3) bekezdés c)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken
letelepedett vállalkozások esetén a hitel maximális összege 1,5 millió euro
lehet.
o futamideje: legfeljebb 10 év
 Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kölcsönök esetében a
maximális összeg (névérték) kiigazítható a finanszírozás összegének,
valamint a 10 év és a kölcsön tényleges futamideje hányadosának a
szorzatával.
 Az 5 évnél rövidebb futamidejű kölcsönök esetében a maximális összeg
(névérték) megegyezik az ötéves kölcsönökre vonatkozó maximális
összeggel.


A tőkebefektetés, kvázi sajáttőke befektetés bruttó támogatási egyenértéke legfeljebb
0,4 millió euro. Az egyes finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének
kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános szabályok szerint történik.
A Szerződés 107. cikke (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelő támogatott területeken letelepedett vállalkozások esetén a bruttó
támogatási egyenérték maximális összege 0,8 millió euro lehet. A Szerződés 107. cikke
(3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott
területeken letelepedett vállalkozások esetén a bruttó támogatási egyenérték
maximális összege 0,6 millió euro lehet.

Egyéb feltételek
 Innovatív vállalkozásnak minősülő mikro- és kisvállalkozások esetében a finanszírozás
fentebb leírt maximális összegei megkétszerezhetőek.
 Lehetséges a finanszírozási eszközök kombinációja is, az egyes finanszírozási
eszközökre megengedett maximális támogatási összegekre vonatkozó szabályok
arányosítással történő betartása mellett.

9 KKV-knak nyújtott innovációs finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok, de különösen a MFB ITA a KKV-knak nyújtott
innovációs finanszírozási tevékenységét a 2014. évi ÁCSR rendelet általános
rendelkezéseivel valamint a 28. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint
végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja KKV-knak nyújtott innovációs célú
finanszírozás.
A Hiventures által a KKV-knak nyújtott innovációs finanszírozás bruttó támogatási
egyenértékkel bíró finanszírozási eszközei kizárólag az elszámolható költségek
finanszírozására használhatóak fel.
Elszámolható
tekintendők

költségnek

 szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének
és védelmének költségei,
 olyan, kutató-tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt,
magasan képzett munkaerő költségei, aki kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységeken, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott munkakörben
dolgozik, és nem a személyzet más tagjait helyettesíti, valamint


innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei.

Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis- és középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés,
kvázi sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás
egyenértékes15 vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül
15
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meghatározásra:
A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként és projektenként legfeljebb 5 millió euro. Az egyes finanszírozási
eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott
általános szabályok szerint történik.


A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 50%-át.
Az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott finanszírozás sajátos
esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100 %-ára növelhető
feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és
támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg
vállalkozásonként a 200 000 euro-t.

10 Eljárási és szervezési innováció finanszírozása
A Hiventures által kezelt tőkealapok, de különösen a MFB ITA az Eljárási és szervezési
innováció finanszírozását szolgáló tevékenységét a 2014. évi ÁCSR rendelet általános
rendelkezéseivel valamint a 29. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja eljárási és szervezeti innováció finanszírozása.
A Hiventures által a vállalkozásoknak nyújtott Eljárási és szervezési innováció finanszírozás
bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközei kizárólag az elszámolható
költségek finanszírozására használhatóak fel.
Elszámolható költségnek tekintendők:


személyi jellegű ráfordítások

 eszközök, berendezések, épületek és földterületek - a projektben való használatuk
mértékéig és idejére vonatkozó- költségei
 szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt
vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei
 további általános és egyéb működési költségek (beleértve közvetlenül a projekt
kapcsán felmerült anyagok, fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit).
Finanszírozás célcsoportja


mikro- kis-, közép- és nagyvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes16
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:

16

Lásd 2. fejezet 8. pontját

A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként és projektenként legfeljebb 7,5 millió euro. Az egyes finanszírozási eszközök
bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános szabályok
szerint történik.


A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) kkv-k esetében az
elszámolható költségek 50%-a, nagyvállalkozások esetében a 15%-a.

Egyéb feltételek
 Nagyvállalkozásnak csak abban az esetben nyújtható finanszírozás, ha a finanszírozott
tevékenység során ténylegesen együttműködik kkv-kkal, és ha az összes elszámolható
költség legalább 30 %-át az együttműködő kkv-k viselik.

11 Képzéshez nyújtott finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok a Képzések finanszírozását a 2014. évi ÁCSR rendelet
általános rendelkezéseivel valamint a 31. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak
szerint végzik.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a vállalkozások képzésen való részvételének finanszírozása.
A Hiventures által a Képzések finanszírozásához nyújtott bruttó támogatási egyenértékkel
bíró finanszírozási eszközök kizárólag az alábbi költségek finanszírozásához használhatóak fel:
 az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az
oktatók részt vesznek a képzésen,
 az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó
működési költségei (például a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és
szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések
értékcsökkenése) kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig,
 a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei,
 a képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek
(adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan,
amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis- és középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes17
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:
 A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke képzési
projektenként legfeljebb 2 millió euro. Az egyes finanszírozási eszközök bruttó
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támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános
szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) az elszámolható
költségek 50%-a.
A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) az elszámolható
költségek 70 %-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a
következők szerint:
o megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak
biztosított képzés esetében 10 százalékponttal,
o középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal,
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal.
A tengeri szállítási ágazatban nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az
elszámolható költségek 100 %-áig növelhető, feltéve, hogy teljesülnek a következő
feltételek:
o a képzés résztvevői nem a legénység aktív tagjai, hanem létszám fölötti
személyként tartózkodnak a fedélzeten; valamint
o a képzés az uniós lajstromban szereplő hajók fedélzetén folyik.
Egyéb feltételek
 Nem finanszírozhatóak olyan képzéshez, amelyet a vállalkozások azért folytatnak, hogy
megfeleljenek a kötelező nemzeti képzési előírásoknak.
 Nem finanszírozható szállásköltség, kivéve a képzésben részt vevő megváltozott
munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltségét.

12 Környezetvédelmi beruházás finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok, de különösen az MFB ZTA a Környezetvédelmi
beruházások finanszírozását a 2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel valamint a
36. és 37. cikkekben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
A Hiventures által nyújtott Környezetvédelmi beruházás finanszírozás célja annak lehetővé
tétele,
hogy a vállalkozások képesek legyenek
 az uniós szabványok túlteljesítése révén emelni a tevékenységeiből eredő
környezetvédelmi szintet, függetlenül attól, vannak-e az alkalmazandó uniós
szabványoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványok
 uniós szabványok hiányában emelni a tevékenységeikből eredő környezetvédelemi
szintet vagy
 a jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt alkalmazkodni.
Ennek értelmében a Hiventures kezelt tőkealapok csak és kizárólag a fenti esetek
(feltételek)
fennállta esetén biztosíthatnak finanszírozást az arra jogosult felek részére.
A Környezetvédelmi beruházásokhoz nyújtott bruttó támogatási egyenértékkel bíró
finanszírozási eszközök kizárólag a környezetvédelemhez kapcsolódó költségek
finanszírozására fordíthatóak. A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül
nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
A környezetvédelemhez kapcsolódó költségeknek tekintendők
 a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás külön beruházásként
meghatározható költségei vagy
 minden más esetben a környezetvédelmi beruházás költségei olyan hasonló, kevésbé
környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatóak meg, amelyet a finanszírozás
hiányában hitelt érdemlően végrehajtottak volna. A környezetvédelemhez kapcsolódó
költséget e két beruházás költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható
költségnek.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes18
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:

 A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként és beruházási projektenként legfeljebb 15 millió euro. Az egyes
finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben
bemutatott általános szabályok szerint történik.


A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás)
o uniós szabványok túlteljesítését, illetve –szabványok hiányában- a
környezetvédelmi szint emelését célzó beruházások esetén az elszámolható
költségek 40%-a.
A támogatásintenzitás középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében
10 százalékponttal, kisvállalkozásoknak finanszírozás esetében pedig 20
százalékponttal növelhető.
o a jövőbeni uniós szabványokhoz való idő előtt történő alkalmazkodást
megvalósító beruházás finanszírozása esetén a lehetséges maximális
támogatási összeg (támogatásintenzitás) nem haladhatja meg a következő
mértéket:
- ha a beruházás végrehajtása és befejezése több mint három évvel az új
uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, kisvállalkozások esetében
az elszámolható költségek 20%-a, középvállalkozások esetében az
elszámolható költségek 15%-a, nagyvállalkozások esetében pedig az
elszámolható költségek 10 %-a
- ha a beruházás végrehajtása és befejezése egy–három évvel az új uniós
szabvány hatálybalépése előtt történik, kisvállalkozások esetében az
elszámolható költségek 15%-a, középvállalkozások esetében az
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elszámolható költségek 10%-a, nagyvállalkozások esetében pedig az
elszámolható költségek 5 %-a.
A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található beruházások
esetében 15 százalékponttal növelhető, a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található
beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető.
Egyéb feltételek
 Általában nem finanszírozható az a beruházás, amelyet azért hajt végre a vállalkozás,
hogy már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványoknak feleljen meg. Ez alól
kivételt képez és finanszírozható
o az elfogadott uniós szabványoknak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi és tengeri
járművek beszerzése, feltéve, hogy a beszerzés az említett szabványok
hatálybalépése előtt történik, és az említett szabványok kötelezővé válásukkor
nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt
járművekre.
o meglévő közúti, vasúti, belvízi és tengeri járművek felújítása, feltéve, hogy az
uniós szabványok a járművek üzembe helyezésekor még nem voltak hatályban,
és kötelezővé válásukkor nem válnak visszamenőleges hatállyal
alkalmazandóvá az érintett járművekre.
o az a jövőbeni uniós szabványokhoz való idő előtt történő alkalmazkodást
megvalósító beruházás, amely esetében az uniós szabványok elfogadása és a
beruházás végrehajtása és befejezése az érintett szabványok hatálybalépése
előtt legalább egy évvel megtörténik.

13 Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok, különösen az MFB ZTA az Energiahatékonysági
fejlesztésekhez nyújtott finanszírozást 2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel
valamint a 38. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a vállalkozások energiahatékonyságát lehetővé tévő beruházási fejlesztések
finanszírozása.
A Hiventures által az Energiahatékonysági fejlesztésekhez nyújtott bruttó támogatási
egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök kizárólag az elszámolható, azaz a magasabb
energiahatékonysági
szint
eléréséhez
szükséges
beruházási
többletköltségek
finanszírozásához használhatóak fel. A magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez
közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
Elszámolható költségnek az alábbi költségek tekintendők
 a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági beruházás külön
beruházásként meghatározható költségei vagy
 minden más esetben az energiahatékonysági beruházás költségei olyan hasonló,
kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva határozhatóak meg, amelyet a
finanszírozás hiányában hitelt érdemlően végrehajtottak volna.
Az
energiahatékonysághoz kapcsolódó költséget e két beruházás költségeinek
különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható költségnek.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes19
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:
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Lásd 2. fejezet 8. pontját.



A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke legfeljebb
10 millió euro20. Az egyes finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének
kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 30 %-át.
A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében 20
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében pedig 10
százalékponttal növelhető.
A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található beruházások
esetében 15 százalékponttal növelhető, a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található
beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető.

Egyéb feltételek


20

Nem finanszírozhatóak azok a fejlesztések, amelyeket azért hajt végre a vállalkozás,
hogy megfeleljen már elfogadott uniós szabványoknak, még akkor sem, ha azok még
nem léptek hatályba.

Tételes szabályozás hiányában a 2014. évi ÁCSR 4. cikk. (1) t) pontjában az energiahatékonysági projektekre
megállapított határérték alapján.

14 Épület-energiahatékonysági projektek finanszírozása
A Hiventures által kezelt tőkealapok, különösen az MFB ZTA az Épület-energiahatékonysági
projektekre irányuló beruházási finanszírozást a 2014. évi ÁCSR rendelet általános
rendelkezéseivel valamint a 39. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja épület-energiahatékonysági beruházási projektek finanszírozása.
A Hiventures által az Energiahatékonysági projektekhez nyújtott bruttó támogatási
egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök kizárólag az elszámolható költségek
finanszírozására használhatóak fel.
Elszámolható költségnek minősül az energiahatékonysági projekt teljes költsége.
Finanszírozás célcsoportja
A finanszírozás közvetlen célcsoportja energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő,
amely épülettulajdonosok, illetve bérlők – mint végső kedvezményezettek – által
megvalósított energiahatékonysági projekteket támogat.
Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott, 100%-os bruttó támogatás egyenértékes21
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A végső kedvezményezettek szintjén a kölcsön névértéke nem haladhatja meg projektenként
a 10 millió eurot.

Egyéb feltételek
 Az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő által a támogatható
energiahatékonysági projektek számára nyújtott támogatás formája kölcsön vagy
kezességvállalás lehet.
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Lásd 2. fejezet 8. pontját

 Az energiahatékonysági alapnak vagy más pénzügyi közvetítőnek a kapott
finanszírozást maradéktalanul továbbítania kell a végső kedvezményezetteknek, vagyis
az épülettulajdonosoknak vagy bérlőknek.
 Az épülettulajdonosok által az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő
számára visszafizetendő összeg nem lehet alacsonyabb a kölcsön névértékénél.
 A kínált energiahatékonysági finanszírozás mellé további, az energiahatékonysági
projektek számára nyújtott, a teljes finanszírozás legalább 30 %-át elérő
magánbefektetői forrásokat kell bevonni az érintett energiahatékonysági alap, illetve
pénzügyi közvetítő szintjén. Amennyiben a támogatást energiahatékonysági alap
nyújtja, a magánberuházás bevonására sor kerülhet az energiahatékonysági projektek
szintjén is oly módon, hogy az összesített magánbefektetői forrás az
energiahatékonysági projektnek nyújtott teljes finanszírozás legalább 30 %-át kitegye.
 Nem finanszírozhatóak az olyan energiahatékonysági fejlesztések, amelyeket már
elfogadott uniós szabványoknak való megfelelés érdekében hajtanak végre.
 A finanszírozás odaítélését megelőzően vizsgálni kell, hogy az energiahatékonysági
alap, illetve a pénzügyi közvetítő létrehozatalára a 2014. évi ÁCSR 39. cikk 8-9.
pontjával összhangban került-e sor.

Így az energiahatékonysági alapokhoz kapcsolódó pénzügyi közvetítők alkalmazásakor a
következő feltételeknek kell teljesülniük:

a)

b)

c)

d)

A pénzügyi közvetítő kezelőit, valamint az energiahatékonysági alap-kezelőket az
alkalmazandó uniós és nemzeti jognak megfelelően nyílt, átlátható és
megkülönböztetés mentes eljárás útján kell kiválasztani. Nem tehető különbség a
székhelyük vagy bejegyzésük szerinti tagállam szerint. A pénzügyi közvetítőkkel és
az energiahatékonysági alap-kezelőkkel szemben a befektetés jellegével
objektívan indokolható, előre meghatározott kritériumok támaszthatók.
A független magánbefektetőket az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak
megfelelően olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés mentes 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. Amennyiben a magánbefektetőket nem ilyen
eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. úgy a magánbefektetőknek biztosított
méltányos megtérülési rátát nyílt, átlátható és megkülönböztetés mentes eljárás
során kiválasztott független szakértőnek kell megállapítania.
Amennyiben az állami és magánbefektetők közötti veszteségmegosztás
aszimmetrikus, a Hiventures által kezelt alapokat terhelő első vesztesége
maximum a teljes befektetés 25 %-a lehet.
A befektetők számára lehetővé kell tenni az energiahatékonysági alap vagy a
pénzügyi közvetítő irányító testületeiben - így például felügyelőbizottságában
vagy tanácsadó bizottságában - való képviseletet.

e)

Az energiahatékonysági alapot vagy a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó
jogszabályok szerint kell létrehozni, és a Hiventures átvilágítási folyamatról
rendelkezik annak érdekében, hogy az energiahatékonysági támogatási
intézkedés végrehajtása céljából biztosítható legyen az üzleti szempontból
megalapozott beruházási stratégia alkalmazása.

A pénzügyi közvetítőt, illetve az energiahatékonysági alapot kereskedelmi alapon kell
irányítani, és biztosítani kell a nyereségorientált befektetési döntések meghozatalát.
Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi közvetítő és adott
esetben az energiahatékonysági-alapkezelők teljesítik a következő feltételeket:
a)
szerződés (vagy jogszabály) 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. Ez a követelmény akkor
tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi közvetítőt vagy az alapkezelőt
tapasztalathoz, szakértelemhez, valamint operatív és pénzügyi kapacitáshoz
kapcsolódó objektív kritériumokon alapuló, nyílt, átlátható és
megkülönböztetés mentes 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 a Hiventures által kezelt alapok érdekeivel;
d)
meghatározzák az energiahatékonysági projektek keretében folytatandó
beruházások beruházási stratégiáját, kritériumait és tervezett ütemezését,
valamint előzetesen kimutatják pénzügyi életképességét és az
energiahatékonyságra gyakorolt várható hatását:
e)
az energiahatékonysági alapban befektetett, illetve a pénzügyi közvetítőnek
nyújtott forrásokra vonatkozóan világos és reális kilépési stratégiának kell
léteznie, lehetővé téve, hogy az energiahatékonysági projekteket a piac
finanszírozza, amennyiben erre készen áll.

15 Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási
finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok, különösen az MFB ZTA a Nagy hatásfokú kapcsolt
energiatermelésre irányuló beruházási finanszírozást a 2014. évi ÁCSR rendelet általános
rendelkezéseivel valamint a 40. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházások
finanszírozása.
A Hiventures által a Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló projektekhez
nyújtott bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök kizárólag az
elszámolható költségek finanszírozására használhatóak fel.
Elszámolható költségnek minősülnek
 az ahhoz szükséges berendezések beruházási többletköltségei, hogy a létesítmény az
ugyanilyen
kapacitású
hagyományos
villamosenergia-termelő
vagy
fűtőlétesítményekhez képest nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő létesítményként
üzemeljen, illetve
 az ahhoz szükséges beruházási többletköltségek, hogy a nagy hatásfokra vonatkozó
határértéket már teljesítő meglévő létesítményt nagyobb hatásfokúra korszerűsítsék
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes22
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:
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Lásd 2. fejezet 8. pontját

A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke legfeljebb
10 millió euro23. Az egyes finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének
kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 45 %-át.
A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében 20
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében pedig 10
százalékponttal növelhető.
A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található beruházások
esetében 15 százalékponttal növelhető, a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található
beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető.
Egyéb feltételek
 A finanszírozás kizárólag újonnan létrehozott vagy felújított kapacitásokhoz nyújtható.
 Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról,
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012.
október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak szerint az
új kapcsolt energiatermelő egységnek a külön hő- és villamosenergia-termeléshez
viszonyítva összességében primerenergia-megtakarítást kell eredményeznie.
A
meglévő kapcsolt energiatermelő egység fejlesztésének vagy a meglévő
villamosenergia-termelő egység kapcsoltenergia-termelő egységgé történő
átalakításának az eredeti helyzethez viszonyítva primerenergia-megtakarítást kell
eredményeznie.
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Tételes szabályozás hiányában a 2014. évi ÁCSR 4. cikk. (1) t) pontjában az energiahatékonysági projektekre
megállapított határérték alapján

16 Megújuló energia
finanszírozás

támogatására

irányuló

beruházási

A Hiventures által kezelt tőkealapok, különösen az MFB ZTA
a Megújuló energia
elősegítésére irányuló beruházási finanszírozást a 2014. évi ÁCSR rendelet általános
rendelkezéseivel valamint a 41. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a megújuló energia elősegítésére irányuló beruházások finanszírozása.
A Hiventures által a Megújuló energia elősegítésére irányuló projektekhez nyújtott bruttó
támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök kizárólag az elszámolható, azaz a
megújulóenergia-termelés
elősegítéséhez
szükséges
beruházási
többletköltségek
finanszírozására használhatóak fel. A megújulóenergia-termelés elősegítéséhez közvetlenül
nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
Elszámolható költségnek az alábbi költségek tekintendők
 amennyiben a beruházás összköltségén belül a megújulóenergia-termelésre irányuló
beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatók (például egy már meglévő
létesítmény könnyen azonosítható kiegészítő alkotórésze), az elszámolható költségek
e megújuló energiához kapcsolódó költségek
 amennyiben a megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás költségei olyan
hasonló, kevésbé környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatóak meg,
amelyet a finanszírozás hiányában hitelt érdemlően végrehajtottak volna, a megújuló
energiához kapcsolódó, elszámolható költséget e két beruházás költségeinek
különbsége jelenti.
 bizonyos kisméretű létesítmények esetében, ahol azért nem lehet megvalósítani
kevésbé környezetbarát beruházást, mert nem léteznek korlátozott méretű
létesítmények, az elszámolható költség a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez
kapcsolódó beruházás teljes költsége.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, középvállalkozások

Finanszírozási eszközök

 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés,
kvázi sajáttőke befektetés formájában nyújtott, 100%-os bruttó támogatás
egyenértékes 24 vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül
meghatározásra:
 A
bruttó
támogatási
egyenértékkel
bíró finanszírozási
eszközök
összértéke vállalkozásonként és projektenként legfeljebb 10 millió euro25. Az
egyes finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2.
fejezetben bemutatott általános szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) nem haladhatja
meg az elszámolható költségek 45 %-át, illetve kisméretű létesítmények esetében
30%-át.
A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében 20
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében pedig 10
százalékponttal növelhető.
A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található
beruházások esetében 15 százalékponttal növelhető, a Szerződés 107. cikke (3)
bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott
területeken található beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető.
Amennyiben a támogatás versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében,
egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés mentes kritériumok alapján
kerül biztosításra, a támogatási intenzitás elérheti az elszámolható költségek
100 %-át. Az ajánlattételi eljárás megkülönböztetés mentes és az eljárásban
részt vehet valamennyi érdekelt vállalkozás. Az ajánlattételi eljáráshoz
kapcsolódó költségvetése
kötelező
érvényű korlátot
képez
olyan
értelemben, hogy nem részesülhet minden résztvevő támogatásban, és a
támogatást az ajánlattevő által benyújtott eredeti ajánlat alapján kell nyújtani,
kizárva ezáltal a későbbi tárgyalásokat.
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Lásd 2. fejezet 8. pontját
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Tételes szabályozás hiányában a 2014. évi ÁCSR 4. cikk. (1) t) pontjában az energiahatékonysági
projektekre
megállapított határérték alapján

Egyéb feltételek






 A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszköz révén a a
finanszírozott beruházást az élelmiszer-alapú bioüzemanyagoktól eltérő fenntartható
bioüzemanyagok előállítására használják fel. Finanszírozható azonban az olyan
beruházás, amely révén élelmiszer-alapú bioüzemanyagot előállító meglévő
létesítmény újszerű bioüzemanyagot előállító létesítménnyé alakul át, feltéve, hogy az
élelmiszer-alapú üzemanyag előállítását az új kapacitásnak megfelelően csökkentik.
Nem finanszírozhatóak olyan bioüzemanyagok, amelyek szolgáltatási vagy keverési
kötelezettség hatálya alá tartoznak.
Nem finanszírozhatóak olyan vízi erőművek, amelyek nem felelnek meg a 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.
Csak új létesítmények finanszírozhatóak.
Bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszköz terhére nem nyújtható
vagy folyósítható finanszírozás az erőmű működésének megkezdését követően, és az
ilyen finanszírozás nem függhet a termeléstől.

17 Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott
beruházási finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok, különösen az MFB ZTA a Szennyezett terület
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházások finanszírozását a 2014. évi ÁCSR rendelet
általános rendelkezéseivel valamint a 45. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint
végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a környezeti károkat a szennyezett terület szennyeződésmentesítése útján
helyrehozó vállalkozások beruházásainak finanszírozása.
A Hiventures által a Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási
finanszírozás bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközei kizárólag az
elszámolható költségek, azaz a szennyeződésmentesítés költségének és a földterület
értéknövekedésének a különbsége, finanszírozására használhatóak fel.
Szennyezett terület szennyeződésmentesítése esetében elszámolható beruházásnak
minősülhet minden, a terület szennyeződésmentesítése során a vállalkozásnál felmerült
kiadás, akár fel tudja tüntetni ezeket a kiadásokat befektetett eszközként a mérlegében, akár
nem.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes 26
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:

 A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként és beruházási projektenként legfeljebb 20 millió euro. Az egyes

26

Lásd 2. fejezet 8. pontját

finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben
bemutatott általános szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 100 %-át.
Egyéb feltételek
 A beruházásnak a környezeti kár – ideértve a talaj, illetve a felszíni vagy felszín alatti
vizek minőségének romlását – helyrehozását kell eredményeznie.
 Amennyiben az e területre irányadó uniós szabályok27 sérelme nélkül megállapításra
kerül a környezeti kárért felelős jogi vagy természetes személy kiléte, „a szennyező
fizet” elv szerint e személynek kell finanszíroznia a szennyeződésmentesítést, és
részére nem nyújtható finanszírozás. Amennyiben az alkalmazandó jog értelmében
nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy e személy nem
kötelezhető a költségek viselésére, a helyreállítási vagy mentesítési munkák
elvégzéséért felelős személy részesülhet finanszírozásban.
 A földterületnek a szennyeződésmentesítés eredményeképpen történő
értéknövekedését független szakértőnek kell meghatároznia.

27

A 2014. évi ÁCSR 45. cikk (3) pontja alapján különösen az ásványinyersanyag-kitermelő iparban
keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i
2006/21/EK 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a szén-dioxid geológiai tárolásáról,
valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és
a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint
az
1013/2006/EK
rendelet
módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint
a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló,
2013. június 12-i 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a környezeti
károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

18 Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasznosításra irányuló
beruházási finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok, különösen az MFB ZTA a Hulladék-újrafeldolgozásra és újrahasznosításra irányuló beruházások finanszírozását a 2014. évi ÁCSR rendelet általános
rendelkezéseivel valamint a 47. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a hulladék-újrafeldolgozásra és –újrahasznosításra irányuló beruházások
finanszírozása. A finanszírozás hiányában az újrafeldolgozott vagy újrahasznosított anyagokat
kevésbé környezetbarát módon tárolnák vagy kezelnék.
A Hiventures által a Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasznosításra irányuló beruházási
finanszírozás bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközei kizárólag az
elszámolható költségek finanszírozására használhatóak fel.
Az elszámolható költségek az ahhoz szükséges beruházási többletköltségek, hogy a
finanszírozás hiányában kiépítendő, ugyanolyan kapacitású, hagyományos újrafeldolgozási
vagy újrahasznosítási tevékenységekhez képest jobb vagy hatékonyabb újrafeldolgozási vagy
újrahasznosítási tevékenységekhez vezető beruházást valósítsanak meg.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes 28
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Fin a n s z í r o z á s m é r t é k e
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:
 A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként és beruházási projektenként legfeljebb 15 millió euro29. Az egyes

28

Lásd 2. fejezet 8. pontját

29

Tételes szabályozás hiányában a 2014. évi ÁCSR 4. cikk. (1) s) pontjában a környezetvédelmi beruházásokra
megállapított határérték alapján

finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben
bemutatott általános szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 35 %-át.
A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében 20
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozás esetében pedig 10
százalékponttal növelhető.
A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található beruházások
esetében 15 százalékponttal növelhető, a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken található
beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető.
Egyéb feltételek
 A finanszírozás más vállalkozások által termelt hulladék újrafeldolgozásához és
újrahasznosításához nyújtható. Nem nyújtható finanszírozás a vállalkozás saját
hulladékának újrafeldolgozásával és újrahasznosításával kapcsolatos beruházásokhoz.
 Nem finanszírozhatóak az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási műveletek.
 A finanszírozás ezen túlmenően nem mentesítheti közvetett módon a szennyezőket
olyan teher alól, amelyet az uniós jog szerint nekik kell viselniük, vagy amelyet rendes
vállalati költségnek kell tekinteni.
 A beruházás nem növelheti pusztán az újra feldolgozandó anyagok iránti keresletet
anélkül, hogy fokozná az ilyen anyagok begyűjtését.
 A beruházásnak túl kell mutatnia a technika mindenkori állásán.

19 Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok, különösen az MFB ZTA az Energetikai infrastruktúrára
irányuló beruházások finanszírozását a 2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel
valamint a 48. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja az energetikai infrastruktúra kiépítésére vagy korszerűsítésére irányuló
beruházások finanszírozása.
A Hiventures által az Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási finanszírozás bruttó
támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközei kizárólag az elszámolható költségek
finanszírozására használhatóak fel.
Az elszámolható költségek a beruházási költségek.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes 30
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:

 A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke
vállalkozásonként és beruházási projektenként legfeljebb 50 millió euro. Az egyes
finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2. fejezetben
bemutatott általános szabályok szerint történik.
 A lehetséges maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható
költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési
eredményt az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési
mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
30

Lásd 2. fejezet 8. pontját

Egyéb feltételek
 A finanszírozás a támogatott területeken található energetikai infrastruktúrára
nyújtható.
 A finanszírozott energetikai infrastruktúra teljes mértékben a belső energiapiaci
jogszabályok szerinti, a díjakra és a hozzáférésre vonatkozó szabályozás hatálya alá
tartozik.
 Nem finanszírozhatóak a villamosenergia- és gáztároló projektek, valamint a
kőolajipari infrastruktúrára vonatkozó beruházások.

20 Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok, különösen az MFB ZTA a Környezetvédelmi
tanulmányokhoz nyújtott finanszírozást a 2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel
valamint a 49. cikkben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzi.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja a környezetvédelmi beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó tanulmányok
finanszírozása.
A Hiventures által a Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott finanszírozás bruttó
támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközei kizárólag az elszámolható költségek
finanszírozására használhatóak fel.
Az elszámolható költségek a tanulmányok költségei.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis-, -közép és nagyvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes 31
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:



A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke legfeljebb
4 millió euro. Az egyes finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének
kiszámítása a 2. fejezetben bemutatott általános szabályok szerint történik.

 A lehetséges maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 50 %-át.
A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak készített tanulmányok esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozásoknak készített tanulmányok esetén pedig 10 százalékponttal növelhető.
31

Lásd 2. fejezet 8. pontját.

Egyéb feltételek
 Nem nyújtható finanszírozás nagyvállalkozások számára a 2012/27/EU irányelv 8.
cikkének (4) bekezdése értelmében lefolytatott energetikai auditokra, kivéve, ha az
energetikai auditot az említett irányelv szerinti kötelező energetikai auditon felül
végzik el.

21 Szélessávú infrastruktúrára irányuló finanszírozás
A Hiventures által kezelt tőkealapok a Szélessávú infrastruktúrára irányuló beruházások
finanszírozását a 2014. évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel valamint az 52. cikkben
foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint végzik.
Finanszírozás célja
A finanszírozás célja a széles sávú hálózat kiépítésére irányuló beruházások finanszírozása.
A Hiventures által a Szélessávú infrastruktúrára irányuló beruházások finanszírozása során
nyújtott bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök kizárólag az alábbi
költségek finanszírozásához használhatóak fel:



passzív széles sávú infrastruktúra kiépítésének beruházási költségei
a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák beruházási
költségei
 széles sávú alaphálózat kiépítésének beruházási költségei
 nagy sebességű újgenerációs hozzáférési (NGA-) hálózat kiépítésének beruházási
költségei.
A finanszírozás maximális mértékét a fenti elszámolható költségektől függetlenül is
meghatározható, amennyiben a támogatást kiválasztási versenyeztetési eljárással ítélik oda,
azzal, hogy a teljes finanszírozás összege ebben az esetben sem haladhatja meg a fenti
elszámolható költségek mértékét.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis- és középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes 32
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:
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Legfeljebb 70 millió euro összköltségű projektek finanszírozhatóak.

Lásd 2. fejezet 8. pontját.

 A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás) meghatározása a
regionális támogatásintenzitási szabályok alapján történik.
Egyéb feltételek
 A beruházásnak olyan területre kell irányulnia, ahol nincs azonos kategóriájú
infrastruktúra (széles sávú alaphálózat vagy NGA-hálózat), és ahol nem is valószínű,
hogy a finanszírozási lehetőség meghirdetésének időpontjától számított három éven
belül piaci feltételek mellett kiépülne ilyen infrastruktúra. Ez utóbbi feltételt nyilvános
konzultáció révén kell ellenőrizni.
 A finanszírozás kihelyezéséről nyílt, átlátható, megkülönböztetés mentes és a
technológiasemlegesség elvén alapuló versenyeztetéses kiválasztási eljárás során kell
dönteni.
 A hálózatüzemeltető a 2014. évi ÁCSR rendelet 2. cikkének 139. pontja szerinti lehető
legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést biztosítja tisztességes
és megkülönböztetés mentes feltételek mellett, beleértve az NGA-hálózatok esetében
a hálózatok fizikai átengedését. A nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét évre kell
biztosítani, az alépítményekhez vagy tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga pedig
időben nem korlátozható. Alépítmény építéséhez nyújtott finanszírozás esetén akkora
alépítményt kell építeni, amely több kábelhálózatnak és különböző hálózati
topológiáknak is helyet tud adni.
 A nagykereskedelmi hozzáférés díja a nemzeti szabályozó hatóság árazási elvein és a
tagállam vagy az Unió más hasonló, versenyképesebb területein tapasztalható
referenciaértékeken alapul, figyelembe véve a hálózatüzemeltető által kapott
támogatást. A hozzáférési feltételekre (többek között a díjszabásra) vonatkozóan,
valamint a hozzáférést igénylők és a támogatott infrastruktúra üzemeltetője között
felmerülő vita esetén a nemzeti szabályozó hatósággal kell konzultálni.
 Ameddig Magyarországon nem jön létre a 2014. évi ÁCSR rendelkezéseinek megfelelő
ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmus, a Hiventures nem finanszíroz 10 millió
euro feletti támogatási összegű projekteket.

22 Audiovizuális alkotások finanszírozása
A Hiventures által kezelt tőkealapok az Audiovizuális alkotások finanszírozását a 2014. évi
ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel valamint az 54. cikkben foglaltakkal
összhangban, az alábbiak szerint végzik.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja audiovizuális alkotások gyártásának, gyártás-előkészítésének, terjesztésének
finanszírozása.
A Hiventures által az Audiovizuális alkotásokhoz nyújtott bruttó támogatási egyenértékkel
bíró finanszírozási eszközök kizárólag az alábbi elszámolható költségek finanszírozásához
használható fel:
 gyártás finanszírozás esetében: az audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége,
beleértve a fogyatékossággal élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos
költségeket
 gyártás-előkészítés finanszírozása esetében: a forgatókönyvírással és az audiovizuális
alkotások fejlesztésével kapcsolatos költségek
 terjesztési célú finanszírozás esetében: az audiovizuális alkotások terjesztésével és
promóciójával kapcsolatos költségek.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis- és középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés, kvázi
sajáttőke befektetés formájában nyújtott 100%-os bruttó támogatás egyenértékes 33
vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Finanszírozás mértéke
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül meghatározásra:
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A bruttó támogatási egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök összértéke
projektenként/vállalkozásonként legfeljebb 15 millió euro.
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Az egyes finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2.
fejezetben bemutatott általános szabályok szerint történik.


A lehetséges maximális támogatási arány (támogatásintenzitás)
o audiovizuális alkotások gyártásának finanszírozása esetében az elszámolható
költségek 50%-a. A lehetséges maximális támogatási összeg (támogatásintenzitás)
a következő mértékben növelhető:
- az egynél több tagállamban készülő, több tagállambeli producerrel dolgozó
produkciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 60 %-ára
- nehezen megvalósítható audiovizuális alkotások, valamint az OECD
Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listáján feltüntetett országokat
érintő koprodukciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 100 %ára.
o audiovizuális alkotások gyártás-előkészítésének finanszírozása esetében nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 100 %-át. Amennyiben az elkészült
forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást – például filmet –
készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes
költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatásintenzitás kiszámításakor.
o audiovizuális
alkotások
terjesztésének
finanszírozása
esetében
a
támogatásintenzitás
mértéke
megegyezik
a
gyártásra
vonatkozó
támogatásintenzitáséval.

Egyéb feltételek
 A finanszírozás kulturális termékekhez vehető igénybe. Annak érdekében, hogy egy
termék kulturális jellegűnek való minősítése során elkerülhetőek legyenek a
nyilvánvaló hibák, a Hiventures hatékony eljárásokat alakít ki, így például az ajánlatok
közül egy vagy több, kiválasztással vagy ellenőrzéssel megbízott személy választ előre
meghatározott kulturális szempontrendszer alapján.
 A finanszírozás nem korlátozható meghatározott gyártási tevékenységekre vagy a
gyártási lánc egyes elemeire.
 Nem nyújtható finanszírozás filmstúdió infrastruktúrájára.
 A finanszírozás nem korlátozható magyar állampolgárokra és nem követelhető meg a
kedvezményezettektől, hogy a nemzeti kereskedelmi jog értelmében alapított
vállalkozásként működjenek.

23 Helyi infrástruktúráfejlesztés finánszírozásá
A Hiventures által kezelt tőkealapok a Helyi infrastruktúrafejlesztés finanszírozását a 2014.
évi ÁCSR rendelet általános rendelkezéseivel valamint az 56. cikkben foglaltakkal
összhangban, az alábbiak szerint végzik.
Finanszírozás célja
Az ügylet célja olyan helyi infrastruktúra kiépítésének vagy korszerűsítésének
finanszírozása, amely helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet
javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.
A Hiventures által Helyi infrastruktúrafejlesztéséhez nyújtott bruttó támogatási
egyenértékkel bíró finanszírozási eszközök kizárólag


tárgyi eszközökre
és
 immateriális
javakra

irányuló beruházási költségek finanszírozásához használhatóak
fel.
Finanszírozás célcsoportja


mikro-, kis- és középvállalkozások

Finanszírozási eszközök
 céltársaság részéről vissza nem térítendő támogatások (tőkebefektetés,
kvázi sajáttőke befektetés formájában nyújtott, 100%-os bruttó támogatás
egyenértékes 34 vissza nem térítendő támogatás)


a céltársaság részéről visszatérítendő finanszírozás (kölcsön)

Fi n a n s z í r o z á s m é r t é k e
A finanszírozás mértéke az alábbi feltételek egyidejű betartása mellett kerül
meghatározásra:

 Egyazon infrastruktúra esetében legfeljebb 10 millió euro finanszírozás.. Az
egyes
finanszírozási eszközök bruttó támogatási egyenértékének kiszámítása a 2.
34
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fejezetben bemutatott általános szabályok szerint történik.


A lehetséges maximális támogatási összeg az elszámolható költségek és a
beruházás működési eredményének a különbsége.
A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott
előrejelzések alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus
alkalmazásával kell levonni.
Egyéb feltételek
 Nem
finanszírozható
kutatási
infrastruktúra,
innovációs
klaszter,
energiahatékony távfűtés és távhűtés, energetikai infrastruktúra, hulladékújrafeldolgozás és - újrahasználat, széles sávú infrastruktúra, a kultúra és a
kulturális örökség megőrzése, sportlétesítmények és multifunkcionális szabadidős
létesítmények, repülőterek és kikötők.
 Nem finanszírozható speciális célú, azaz az előzetesen azonosítható
vállalkozás(ok)
számára épített és az ő igényei(k)hez szabott infrastruktúra.
 Az infrastruktúrához való hozzáférést az érdekelt felhasználók számára nyílt,
átlátható és megkülönböztetés mentes módon kell biztosítani. Az infrastruktúra
használatáért vagy eladásáért a piaci árnak megfelelő árat kell felszámítani.
 Az infrastruktúra működtetésének koncesszióba adását vagy egyéb módon
harmadik
félre bízását nyílt, átlátható és megkülönböztetés mentes módon kell
végezni, a vonatkozó közbeszerzési szabályok kellő figyelembevételével.

1. függelék: Fogalomtár
1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
2 alépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 135. pontja szerinti építmény,
3. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja
szerinti tevékenység,
4. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
5. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen,
kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
6. Áttelepítés: ha
a) a támogatási kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy
vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy
részét az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik
szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT
megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi
át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott
szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói
típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
c) a támogatási kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy
vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében
folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg
7. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja
szerinti szabályok,
8. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
9. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti
üzemanyag,
10. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon
meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre,
11. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
12. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a
továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék
előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató
tevékenységet,
13. első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 75. pontja
szerinti értékesítés,
14. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
15. energetikai infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja
szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,
16. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint
megtakarított energiamennyiség,
17. energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja
szerinti alap,
18. energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106.
pontja szerinti személy,
19. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti

nyereség,
20. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti
függetlenítés,
21. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 32. pontja szerinti növekedés,
22. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik
meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet
3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt
vállalkozásnak,
23. független magánbefektető: olyan magánbefektető, amely a befektetés tárgyát
képező kis- és középvállalkozásnak nem részvényese (pl. a tulajdonosi szerkezettől
függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli
befektetése kockázatát),
24. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és
fogyasztói környezet korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez,
25. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott
pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a
hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget
(pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára
elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem
finanszírozható),
26. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti
javak,
27. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló
beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának
bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés
kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó
általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,
28. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely
a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új
vagy az iparági legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező,
ugyanakkor technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket,
szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, vagy
b) esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési
költségek legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki,
29. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti
kötelezettségvállalás,
30. kezességvállalási mérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja
szerinti mérték,
31. kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti
befektetés,
32. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő
vagy befektető általi megszüntetésére vonatkozó terv (pl. kereskedelmi értékesítés, leírás,
részvények, kölcsönök visszafizetése, más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére
történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás, valamint nyilvános forgalomba
hozatallal történő értékesítés),

33. kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke,
,
34. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint
meghatározott vállalkozás,
35. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a végső kedvezményezett kis- és
középvállalkozásnak nyújtott sajáttőke- és
kvázisajáttőke-befektetés, hitel,
kezességvállalás, illetve ezek kombinációja,
36. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti
tevékenység közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a
651/2014/EU
bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja szerinti munkahely,
38. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti
infrastruktúra,
39. kvázi sajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt
finanszírozási forma, amely az első helyi hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél
alacsonyabb kockázattal jár és a nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, valamint
amelynek hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy
veszteségétől függ (pl. a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin
tőkét is, tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke),
40. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy
szolgáltató egység,
41. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök
és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény
bezárásra került vagy - ha nem vásárolják meg - bezárásra került volna, és - annak
kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg - a felvásárló beruházó a
létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,
42. megbízott szervezet: az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap vagy
olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelynek a tagállam a részvényese, vagy valamely
tagállamban letelepedett, valamely hatóság, közjogi szervezet vagy közfeladatot ellátó
magánjogi szervezet ellenőrzése alatt álló, közérdeket megvalósító pénzügyi intézmény,
melyet az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március
31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek vagy a helyébe lépő
jogszabálynak megfelelően választottak vagy jelöltek ki, és amelyet a tagállam bízott meg
kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtásával,
43. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti
energia,
44. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja
szerinti energiaforrás,
45. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja
szerinti tanulmány,
46. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,
47. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti
termék,
48. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10.
pontja szerinti tevékenység,

49. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8.
pontja szerinti tevékenység,
50. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt
diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás,
anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége,
bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozás
költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű
különbség ,
51. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére
irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az
összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeget,
52. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja
szerinti hozzáférés,
53. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti
vállalkozás,
54. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
55. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor
egyetlen beruházásnak kell tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az
igénybejelentő beruházó, valamint az igénybejelentő beruházótól független harmadik
félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által háromszor háromszázhatvanöt napos
időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében
megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat,
56. passzív szélessávú infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 137.
pontja szerinti infrastruktúra,
57. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti
pénzügyi intézmény,
58. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást
nem tartalmazó forrás,
59. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett
tőkejuttatás egy vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés
megszerzése ellenében,
60. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja
szerinti ráfordítás,
61. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti
terület,
62. szennyezés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 123. pontja tevékenység vagy
mulasztás,
63. szennyező fizet elv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti elv,
64. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,
65. szélessávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti
alaphálózat,
66. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó mélyépítési munka: a
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 134. pontja szerinti munka,
67. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén
tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami
támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított

nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és
gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,
68. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már
használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított
termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető
változását vagy bővülését eredményezné,
69. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
70. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti
feltétel,
71. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
72. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
73. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
74. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás,
75. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.
cikk 76. pontja szerinti kis- és középvállalkozás,
76. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök
vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény
létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel
történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel
azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független
harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy
bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett
tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel
azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,
77. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138.
pontja szerinti hálózat,
78. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti
tevékenység,
79. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti
használat,
80. végső kedvezményezett: az az első kockázatfinanszírozási célú befektetés
időpontjában tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás, amely
a) még egyetlen piacon sem működik,
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működik valamely
piacon, vagy
c) új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján az
előző 5 évben elért átlagos éves árbevétele 50%-át meghaladó első kockázatfinanszírozási
célú befektetést igényel.

