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ÚTMUTATÓ
VERSENYKÉPESSÉGET JAVÍTÓ KONSTRUKCIÓK
KÖZVETLEN FINANSZÍROZÁS
ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZEMPONTÚ SZABÁLYAI

1.

Az útmutató célja

Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) Versenyképességet javító hitelprogramja (Jövő exportőrei
Alprogram vagy Alprogram) alapján kihelyezésre kerülő hiteltermékek specifikus szabályait tartalmazza, mely az alábbi
hiteltermékekre vonatkozik:
 Közvetlen belföldi beruházási hitel (fix kamatozású)
 Közvetlen belföldi forgóeszközhitel(fix kamatozású)
 Közvetlen belföldi befektetési hitel (fix kamatozású)
Jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a konstrukciók termékleírásaiban, a kapcsolódó jogszabályokban, az
Eximbank Üzletszabályzatában, a hiteltermékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, valamint az egyes
hitelszerződésekben foglalt részletes szabályok az irányadók.
2.

Kapcsolódó kormányhatározatok és jogszabályok

Az Útmutató az alábbi jogszabályokra és kormányhatározatokra épül:
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 2013. évi CCXXXVII. törvény a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);
 1994.
évi
XLII.
törvény
a
Magyar
Export–Import
Bank
Részvénytársaságról
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról;
 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról;
 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Export–Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről;
 16/1998.
(V.
20.)
PM
rendelet
a
Magyar
Export–Import
Bank
Részvénytársaság
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes
szabályairól;
 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről;
 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.);;
 A Bizottság 651/2014/EU rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)
(Általános Csoportmentességi
Rendelet);
 A Bizottság 1084/2017/EU rendelete a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló
támogatás, a kultúrátés 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 (HL L 156., 2017.06.20.);
 Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020) (2013/C 209/01);
 A Bizottság 2008/C 14/02 közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának
módosításáról;
 A Tanács 2010/787/EU határozata a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról;
 Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013.december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek
piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
104/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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3.

Fogalommagyarázat

Állami támogatás:
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.
Áttelepítés: áttelepítésnek minősül, 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 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.
Egyéni vállalkozás:
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő
természetes személy, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében, továbbá a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontban felsorolt magánszemélyek közül:
a) a közjegyzők, a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e
tevékenységét a közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
b) az önálló bírósági végrehajtók, a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében
(kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
c) a szabadalmi ügyvivő az egyéni szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
d) az ügyvédek az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e
tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
e) a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek e tevékenység
tekintetében.
Egyéni referencia kamatláb:
A kedvezményes kamatú hitel támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított
összehasonlító kamatláb.
Egy és ugyanazon vállalkozás:
A 1407/2013/EU bizottsági rendeletet értelmében valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább
egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozásigazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti
testülete tagjainak többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi
vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott
rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel
vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati
jogának többségét.
Az első albekezdés a)-d) pontjában említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező
vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
Elszámolható költség:
Az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási szabályokban e címen meghatározott költségek köre.
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, az
Európai Unió alapjogi chartája.
Import áruk helyett hazai áruk használatához kapcsolódó hitel:
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Ha a kedvezményes kamatozású hitelt azzal a feltétellel nyújtják, hogy a eszközök kizárólag hazai termékből származhatnak. Fő
szabályként a vállalkozásnak magának kell kiválasztania a számára legmegfelelőbb termékeket, szolgáltatásokat, amit a eszköz
beszerzésnél/finanszírozásnál felhasznál.
Kis- és középvállalkozás (KKV):
A vállalkozás méretét a 651/2014/EU általános csoportmentességi rendelet I. melléklete alapján kell meghatározni (beleértve a
kapcsolt és partnervállalkozásokat), amely alapján a definiált vállalkozástípust meghatározó alkalmazotti létszám és pénzügyi
határértékek az alábbiak:
a) A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak,
amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja
meg a 43 millió eurót.
b) A KKV típuson belül a kisvállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt
foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.
c) A KKV típuson belül a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt
foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.
d) Azon vállalkozás esetében, amelynek a 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti partner- vagy 4. § (3)
bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves
beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni a jogszabályban foglaltak
szerint.
Nagyvállalkozásnak az a vállalkozás minősül, amely nem minősül KKV-nak. A vállalkozás méretére vonatkozó feltételeknek a
kérelem benyújtásakor és a szerződéskötéskor is meg kell felelni.
Diszkont kamatláb:
A különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított projektek felmerült költségei
jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő a támogatás odaítélésekor hatályos referencia alapkamatláb
100 bázisponttal növelt értékével.
Közzététel és információszolgáltatás:
37/2011. (III. 22.) Korm.rendelet III. fejezet 18-18/D. §-a szerint.
Nagyberuházási projekt:
A támogatás odaítélésének napján érvényes árakon és árfolyamokon számítva 50 millió EUR-t meghaladó elszámolható költségű
induló beruházás.
Összeszámítási szabály:
Az ÁCSR 14. cikk hatálya alá tartozó támogatás esetében 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,
regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat.
Nehéz helyzetben lévő vállalkozás:
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § 4a) és 4b) bekezdés szerinti vállakozás.
Referencia alapkamatláb:
Az Európai Bizottság által meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb és a diszkont kamatláb számításának
alapja. A referencia alapkamatlábat a referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról szóló
közleményében az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a Kormány a www.tvi.kormany.hu címen teszi közzé.
Támogatástartalom:
A kedvezményes kamatozású hitel formájában nyújtott állami támogatásnak a 37/2011-es kormányrendelet 2. melléklet b)
pontja rendelkezik, a kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön változó kamatlábon alapuló kamattámogatás
támogatástartalmának számításáról. Többféle állami támogatás esetén az egyes támogatások formájához tartozó képlettel
kiszámított támogatástartalmak együttes összege jelenti a támogatási intenzitás kiszámításánál alkalmazandó
támogatástartalmat.
Támogatási intenzitás:
A támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve az adók és egyéb
illetékek levonása előtt.
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Támogatás odaítélésének időpontja:
Az Eximbank hiteldöntési eljárási rendjéről szóló mindenkori utasításban meghatározottak szerinti kötelező érvényű döntés.
4.

Általános feltételek

Jelen útmutatóban szabályozott termékek általános feltételeit (termék célja, hitelfelvevő, ügyfélkör, hitelprogramból kizárt
ügyletek és ügyfelek, stb.) a kapcsolódó termékleírás szabályozza. A Magyar Export–Import Bank Zrt. az Alprogramot támogatott
hitelként nyújtja, az alábbi támogatási kategóriák alapján:
Csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági
rendelet vagy csekély összegű támogatás) kapcsolatos speciális előírások;
Regionális beruházási támogatás: a Bizottság 651/2014/EU Általános Csoportmentességi Rendeletének (ÁCSR vagy általános
csoportmentességi rendelet) I. fejezet és a III. fejezet 13- 14. cikke alapján (ÁCSR 14. cikk);
KKV-knak nyújtott beruházási támogatás: ÁCSR I. fejezet és a III. fejezet, 17. cikke alapján (ÁCSR 17. cikk);
5.
5.1.

Csekély összegű támogatás (de minimis) esetén alkalmazandó szabályok
Állami támogatás maximuma
1

Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege
2
Magyarországon nem haladhatja meg a 200 000 eurót .
Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a
100 000 eurót.
5.2.

Támogatáshalmozódás
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Az ügyfélnek, azaz a támogatás kedvezményezettjének az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdései
figyelembe vételével előzetesen nyilatkoznia kell az általa, valamint a vele „egy és ugyanazon” vállalkozásnak minősülő
vállalkozás által a támogatás odaítélésének évében (azaz az Eximbank döntésének évében) és az azt megelőző 2 (két) pénzügyi
évben Magyarországon igénybe vett/ igényelt csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Amennyiben ilyen támogatásban nem részesült, nemleges nyilatkozatot kell tennie.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható
költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a
támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét
elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható valamely
csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.
1
2

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.
Egyetlen vállalkozás esetén összesen.
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Maximális hitelösszeg a vállalati hitellimiten túl függ a támogatástartalom mértékétől, ami nem haladhatja meg a 200 000 eurót, illetve a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 euró összeget a támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben,
valamint az előző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások teljes összegét együtt számolva. HUF-ban kapott támogatás esetén, valamint az
Eximbank által nyújtott támogatás összegének euróra történő átszámításakor a támogatás odaítélésének (támogató szerv ill. az Eximbank döntésének napja)
napját megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a MNB által közzétett, két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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Az általános csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső
határig (500 000 eurónak megfelelő forintösszegig).
Amennyiben a csekély összegű támogatást igénybevevő vállalkozás a beruházás azonos elszámolható költségeihez más állami
támogatást is igényel (akár megítélt, akár egy benyújtott támogatási kérelemről van szó), akkor nyilatkoznia kell annak
támogatástartalmáról, támogatási kategóriájáról, és támogatási intenzitásáról is.
Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást
figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – újabb csekély
összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a
szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni,
amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti
értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. A vállalkozás az egyes csekély összegű támogatások hatálya
alá eső tevékenységeinek szétválasztása érdekében az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódó költségeit számlával, vagy a
számviteli törvény 166.§ (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal igazolja.
A támogatáshalmozódás kiszűrése érdekében az Eximbank:


a csekély összegű támogatást igénybevevő igénylőt írásban nyilatkoztatja (Nyialatkozat megítélt állami támogatásokról)
az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a hitelkérelem pénzügyi
intézményhez történő benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon igénybe
vett/igényelt csekély összegű és az ugyanahhoz a beruházáshoz kapott állami, regionális, helyi és európai uniós
támogatások mértékéről, kategóriájáról és az elszámolható költségek összegéről (Nyilatkozat megítélt állami
támogatásokról);



a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrizni a megítélt állami támogatásokról szóló nyilatkozat és a támogatási
intenzitás kiszámítására szolgáló táblázat adatait, és a hitelkérelmet el kell utasítania, ha a kedvezményes kamatozású
hitel nyújtása következtében a vállalkozás bármely okból jogellenes támogatásban részesülne (ide értve a hitelhez
esetlegesen kapcsolódó, garanciaintézmények által nyújtott kezesség támogatástartalmát is).

5.3.

Állami támogatás kategóriája

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „4.1.1./4.1.2. Csekély összegű támogatás.” A hitelt kizárólag
az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az állami támogatás formája: kedvezményes kamatozású
kölcsön.
6.

Az Általános Csoportmentességi Rendelet alapján meghatározott támogatási kategóriák




Regionális beruházási támogatás (ÁCSR 13-14. cikk): Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I.
számú melléklete szerint: „15.1.1.. Regionális támogatás.” A hitelt kizárólag az 651/2014/EU bizottsági rendelettel
összhangban lehet nyújtani. Az állami támogatás formája: kedvezményes kamatozású beruházási hitel.
KKV-k részére nyújtott beruházási támogatás (ÁCSR 17. cikk): Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I.
számú melléklete szerint: „15.2.1. Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás” A hitelt kizárólag az 651/2014/EU bizottsági
rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az állami támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön.

7.
Bejelentési kötelezettség és támogatáshalmozódás a regionális beruházási támogatás, (ÁCSR 13-14. cikk) és a KKV-knak
nyújtott beruházási támogatás (ÁCSR 17. cikk) esetében
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A Bizottság 2012. április 25-i 360/2012/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2012.04.26-án. L 114 8. oldal.
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7.1.

Bejelentési kötelezettség

Ha a támogatás összege - beleértve az azonos, vagy részben azonos elszámolható költségekre egyéb forrásból kapott állami
támogatás - meghaladja a következő határértékeket (bejelentési határérték), akkor a támogatás csak az Európai Bizottság
előzetes jóváhagyása esetén nyújtható:
a)

Regionális beruházási támogatás esetében: a támogatás „kiigazított támogatási összege”, amelyet egy 100 millió EUR
elszámolható költségű beruházás esetében az ÁCSR 2. cikk 20. pontjában meghatározott mechanizmusnak megfelelően
számítanak ki:
i.
maximális
támogatási
összeg
=
R
×
(50
+
0,50
×
B
+
0
×
C)
ahol R az érintett térségben megengedett maximális támogatási intenzitás a KKV-kra vonatkozó megnövelt
támogatási intenzitás nélkül, B az elszámolható költség 50 millió EUR és 100 millió EUR közötti része, C az
elszámolható költség 100 millió EUR feletti része;
b) KKV-knak nyújtott beruházási támogatás esetében: vállalkozásonként és beruházási projektenként 7,5 millió EUR;

Annak megállapításakor, hogy teljesülnek-e az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.rendelet III. fejezet 18/A §-ban szereplő
bejelentési határértékek és maximális támogatási intenzitások, a támogatott tevékenységre, projektre vagy vállalkozásra
irányuló állami támogatások teljes összegét kell figyelembe venni.

Amennyiben az Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt olyan uniós
finanszírozás, amely sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozik a tagállam ellenőrzése alá, állami támogatással párosul, csak ez
utóbbit kell figyelembe venni annak meghatározásakor, hogy teljesülnek-e a bejelentési határértékek és a maximális támogatási
intenzitások vagy a maximális támogatási összegek, feltéve, hogy az ugyanazon elszámolható költségekkel kapcsolatban nyújtott
állami finanszírozás teljes összege nem haladja meg az uniós jog alkalmazandó szabályaiban foglalt legkedvezőbb finanszírozási
arányt.
7.2.

Támogatáshalmózódás ÁCSR esetén

A mentesített, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező támogatás a következőkkel halmozható:



bármely egyéb állami támogatás, amennyiben az adott intézkedések különböző azonosítható elszámolható költségekre
vonatkoznak,
bármely egyéb állami támogatás, amely részben vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez kapcsolódik,
feltéve, hogy az ilyen halmozás nem vezet az e rendelet értelmében az érintett támogatásra alkalmazandó legmagasabb
támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

A mentesített állami támogatás nem halmozható ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély összegű
támogatással, amennyiben a halmozás az ÁCSR III. fejezetében vagy a Bizottság által elfogadott más csoportmentességi
rendeletben vagy határozatban megállapított támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez vezetne.
8.

Támogatástartalom számítása
5

Az Európai Bizottság 2008/C 14/02 Közleménye szerinti felármátrixból adódó egyéni referencia ráta és a származékos kölcsön
kamat különbsége határozza meg. A támogatástartalmat meghatározó fedezettség-számításnál az Eximbank döntésének napján,
mint a támogatás odaítélésének időpontjában meghatározott (a pénzügyi intézmény által a hitelkérelmi adatlapon megadott)
fedezettség az irányadó.

Az Eximbank a kedvezményes kamatozású hitel támogatástartalmát a hitelfelvevő által szolgáltatott adatok alapján, az alábbi
metodika alapján állapítja meg.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN
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A kedvezményes kamatozású hitel támogatástartalmát a támogatás odaítélésnek időpontjára szükséges diszkontálni (a
6
jelenértéket meghatározni), figyelembe véve a hitel teljes futamidejét.
A hitelfelvevő a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kaphat hitelt, ezért a piaci kamat
kiszámítása során a Bizottság 2008/C 14/02 közleményének útmutatása szerint a referencia alapkamatlábat növelni kell az
alábbiakban megadott táblázat szerinti, az adott vállalkozás hitelminősítési besorolásától és a felajánlott biztosítékoktól függően
változó kamatfelárral. A kamatfelár mértéke 60-1000 bázispont között mozoghat. Az egyéni referencia kamatláb számításához
szükséges referencia alapkamatláb a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja teszi közé a
7
www.tvi.kormany.hu honlapon . A számítás alkalmazandó a de minimis szabály és a csoportmentességi rendeleteknek való
megfelelés ellenőrzésére.
Az Európai Bizottsági Közlemény szerinti, bázispontban kifejezett kamatfelárak a következők:
Hitelminősítési kategória
Kiváló (AAA – A)
Jó (BBB)
Kielégítő (BB)
Gyenge (B)
Rossz (CCC és
alacsonyabb)
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Magas
60
75
100
220
400

Biztosítékokkal való fedezettség
Általános
75
100
220
400
650

9

Alacsony
100
220
400
650
1000

Speciális szabályok:
Hitelfelvevői múlttal, vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló hitelminősítéssel nem rendelkező igénylők, (mint például
projekt társaságok), valamint az új (egy teljes gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkező) vállalkozások esetén a piaci kamat
kiszámításához felhasznált kamatfelár megegyezik az anyacég esetén alkalmazandó felárral, de nem lehet kevesebb, mint 400
bázispont (iEU =max (400 bp; iEU, anyacég)).
A támogatástartalom összegének euróra történő átszámításakor a támogatás odaítélésének (Eximbank hiteldöntés) napját
megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a MNB által közzétett, két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyam
alkalmazandó.
Támogatás tartalom számítása:
iref = iR + iEU
iK = iR + iB
ahol:
𝑖𝑟𝑒𝑓 = piaci kamatláb (éves kamat)
𝑖𝑟
=
az
Európai
Unió
Bizottsága
által
közzétett,
időközönként
frissített,
a
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html oldalon elérhető, az adott devizához tartozó
Referencia alap-kamatláb
𝑖𝐸𝑈 = az Európai Bizottság 2008/C 14/02. számú, a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjáról
szóló közleményében közzétett, az ügyfél kockázati- és az ügylet fedezettségi besorolása szerinti felár
𝑖𝐾 = az Eximbank által felszámított kedvezményes kamat
𝑖𝐵 = az Eximbank által alkalmazott kockázati felár az ügyfél kockázat besorolása alapján

Támogatástartalom: a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek (iK) jelenértékeinek összege levonva a
piaci kamatlábbal (iref) számított elvi kamatelemek jelenértékeinek összegéből. A konkrét számítás az alábbi képlettel történik:
(𝑄𝑛,𝑟𝑒𝑓 × 𝑖𝑟𝑒𝑓 − 𝑄𝑛,𝑘 × 𝑖𝑘 ) × 𝑡𝑛
∑
(1 + 𝑖)𝑛
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Rulírozó hitelkeret esetén a támogatástartalom a hitelkeret összege (nem a kihasznált rész után) alapján kerül meghatározásra
A referencia alapkamatláb elérhető a http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.htm oldalon.

8

Vállalkozás (hitelfelvevő) hitelminősítése, mely minősítés nagyvállalatok esetében hitelminősítő intézetektől, hitelminősítő intézetek által adott hitelminősítési
kategória hiányában és KKV-k esetében a pénzügyi intézménytől származó adósminősítési kategória.
9
Kölcsönök ganarciájaként megkövetelt biztosíték a 2008/C 14/02 közlemény iránymutatása szerint. A fedezettség mértéke magas ha 70% vagy annál több,
általános ha 41% és 69% közötti, alacsony ha 40% vagy az alatti mértékű biztosíték áll rendelkezésre a kölcsönök garanciájaként.
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, ahol
𝑖𝑟𝑒𝑓 = piaci kamatláb (éves kamat)
𝑖𝑘 = kedvezményes kamat (éves kamat)
𝑄𝑛,𝑟𝑒𝑓 = az „n” időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege, piaci kamatlábbal számított törlesztés
esetén
𝑄𝑛,𝑘 = az „n” időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege, kedvezményes kamatlábbal számított
törlesztés esetén
𝑛 = időszak sorszáma
𝑡𝑛 = az n. kamatfizetést megelőző kamatperiódus hossza évben kifejezve
𝑖 = diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján, mértéke: (𝑖𝑟𝑒𝑓 + 1%)xt n

Az Eximbank az ügyféllel kötött hitelszerződésben csak olyan kondíciókat, feltételeket módosíthatja későbbiekben, amellyel az új
támogatásmérték az eredetileg meghatározott támogatási szintet (Eximbank által kiállított igazolásban meghatározott összeget)
nem haladja meg. Amennyiben a szerződésmódosítással a támogatás mértéke csökken, akkor az Eximbank újabb igazolást ad ki
az igénybevett támogatás támogatástartalmáról, amely az eredeti döntés időpontjától lesz szintén hatályos.
8.1.

Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás

Támogatással való visszaélésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
a)

a kedvezményezett a hitelhez kapcsolódó dokumentációkban valótlan, hamis adatot közölt, bármelyik nyilatkozata
valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;
b) a kedvezményezett a kedvezményes hitelt nem a hitelcélra használja fel;
c) jogszabályellenes támogatáshalmozódás esete, ha a halmozott összeg meghaladja a vonatkozó jogszabályokban
vagy támogatást jóváhagyó határozatban meghatározott küszöbértéket;
d) nem teljesül a kedvezményezettet terhelő speciális adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség;
e) a kedvezményezett nem teszi lehetővé, hogy az Eximbank vagy az Európai Unió Számvevőszéke vagy az Európai
Bizottság felhatalmazott tisztviselői és felhatalmazott független szakértői, vagy az Eximbank megbízottjai a
kedvezményes hitel felhasználását, és az állami támogatási feltételeinek teljesülését ellenőrizzék, és ennek során
különösen:
1) az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépjenek;
2) a helyszínen szóbeli magyarázatot kérjenek.

Az Adós kötelezettséget vállal arra, amennyiben az Eximbank, illetőleg az Európai Bizottság vagy egyéb hivatalos szervek által
végzett ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy az Adós az állami támogatásokra vonatkozó kötelezettségeit megszegte
(támogatással való visszaélés esete), vagy rajta kívül álló okokból a támogatási jogszabályok előírásai nem teljesültek, akkor a
jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást 8 naptári napon belül az Eximbank részére visszafizeti. Az állami támogatást a
büntető kamattal növelt értékben kell megfizetni támogatással való visszaélés, illetve jogosulatlanul igénybevett támogatás
esetén. A büntető kamat a késedelmi kamattal megegyező mértékű. A büntető kamat az első folyósítás napjától esedékes, addig
a napig, amíg az Adós a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást meg nem fizeti az Eximbank részére. A fizetési
kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, amikor megtörtént a fizetendő összegnek az Eximbank bankszámláján való
jóváírása. Az Adós tudomásul veszi, hogy az Európai Bizottság a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszatérítése
kapcsán a fentiektől eltérően rendelkezhet.
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