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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram 

GINOP-8.1.3/A-16 

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

kiválasztásának függvényében 

 

A felhívás célja: 

1. A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram (Tőkeprogram) 

megvalósítására egy olyan állami tulajdonú kockázati tőkealap kezelő társaság kerül 

felépítésre, amely tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazdasági teljesítmény 

növeléséhez. 

2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (startup) szakaszra fókuszáló 

tőkeprogram célja, hogy induló vagy fiatal innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező 

kkv-k tőke-támogatás révén ötletek megvalósításával, prototípusok továbbfejlesztésével 

jelentősen innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak létre, vezessenek nemzetközi piacra. A 

jól működő hazai innovációs ökoszisztéma (startup és spin-off) kiépítéséhez szükséges a ma 

még gyenge tudás- és technológiaigényes induló vállalkozásokat segítő környezet fejlesztése, 

az ilyen innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése. 
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Finanszírozás összege: A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől 

(életszakaszától) és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott 

feltételektől függően 9-500 millió Ft.1 

Finanszírozás formája: Elsődlegesen a céltársaság számára juttatott tőkeemelés (meglévő 

részesedés megvásárlása kizárt). A tőkebefektetést kiegészítheti tulajdonosi hitel, vagy 

konvertálható kölcsön. 

Megszerzett tulajdonrész: Inkubációs befektetésnél 9%. A másik két életszakaszban a 

tulajdonrész jellemzően a 25-50%-os sávban lesz, a végső kedvezményezettnek adott első 

befektetési körben gyakran 25% alatt. Az Alap nem célozhat meg 50%- nál nagyobb induló és 

összességében 80%-nál2 nagyobb részesedést a végső kedvezményezett vállalkozásban. 

Befektetés időtartama: A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől 

(életszakaszától) függően a befektetések időtartama 2-7 év. 

Exit formái: Nincs preferált exit forma, valamennyi lehetséges exit út elképzelhető a hozam 

maximalizálása érdekében (értékesítés szakmai vagy pénzügyi befektetőknek, IPO, 

visszavásárlás). 

Kedvezményezettek: 

A 651/2014/EU bizottsági rendelet (továbbiakban: „ÁCSR”) 2. cikk 76. pont-ja, valamint e 

rendelet I. sz. melléklete szerinti mikro-,kis- és középvállalkozások. A megcélzott vállalkozások 

(Végső Kedvezményezettek) további ismérvei: 

- A potenciális végső kedvezményezettek érettségüket tekintve a korai életszakaszokba 

tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-k; 

- Magas növekedési potenciállal rendelkeznek; 

- Fő irányként azon projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek közvetlenül, vagy 

közvetve illeszkednek az S33 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a 

projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, valamint technológiailag 

innovatívak. Emellett megvalósulhatnak olyan projektek is melyek nem illeszkednek 

közvetlenül az S3 stratégiához ugyan, de hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és 

gazdaságélénkítő hatással bírnak.  

  

 

  

                                                           
1 A Programban elsősorban az ÁCSR 22. cikke szerint Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (a 255/2014 

(X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás” 42-46. §) feltételi szerint kerülnek 
kihelyezésre a befektetések. Azonban 500 millió Ft feletti finanszírozás is lehetséges, ha azÁCSR egyéb (lásd: 
„Tőkebefektetések állami támogatási jogcímei” alcím) alkalmazható jogcímeinek feltételei teljesülnek vagy 
kölcsönnel kombinálódik a tőke ÁCSR 22. cikke alatt, vagy de minimis finanszírozással kombinálódik az ÁCSR 
kumulációs szabályainak betartásával.   
2 50-80% közötti részesedésszerzés esetén a céltársaság elveszíti KKV státuszát (lásd vonatkozó EU-s 

szabályok), mely nem akadálya a befektetési döntés meghozatalának, de a céltársaságot mindenképpen 
tájékoztatni kell erről.   
3 Az intelligens szakosodási stratégia (S3) egy új típusú, KFI folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, 

ezáltal a térségek (nemzetek, régiók vagy megyék) tudásalapú gazdasági fejlődését célzó stratégia. 
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Tőkeprogram keretében finanszírozható felhasználási célok: 

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső 

Kedvezményezett által kizárólag olyan felhasználási célok érdekében használható fel, 

amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek: 

1.1 A felhasználási célra vonatkozóan valamennyi megengedett állami támogatási jogcím 

esetében elvárt követelmények: 

(i) A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a 

megvalósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) 

Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett 

székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) 

székhely esetén a forrásokat igazolható módon Magyarország területén, a 

Középmagyarországi régión kívül kell felhasználni. 

(ii) A felhasználási cél az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott 

elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi 

eszközökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában részletezett 

speciális elszámolhatósági szabályokat. 

KFI Tematikus Célra vonatkozó előírások: 

a) A támogatott Kedvezményezettnek kutatás-fejlesztési, vagy innovációs tevékenységet 

kellvállalnia. Ebbe beletartozik: 

- az alap és alkalmazott kutatásra, 

- kísérleti fejlesztésre, 

- valamint innovációra épülő termékek és szolgáltatások létrehozatala és piacra vitele. 

Innováció alatt értjük a technológiai, az eljárási és az üzleti modell innovációt is. „alapkutatás”: 

kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények 

hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében kül, hogy kilátásba helyeznék 

azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását; „alkalmazott kutatás”: tervezett 

kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új 

termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások 

vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. 

Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a 

prototípusok laboratóriumi.környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel 

rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, 

amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák 

ellenőrzéséhez szükséges; 

„kísérleti fejlesztés”: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó 

ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy 

javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például 

az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és 

dokumentálását célzó tevékenységek is; 

„innováció”: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a 

kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, 
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szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új 

vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen 

módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a 

változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek 

újdonságnak.  

A KFI tematikus célkitűzéshez kapcsolódik szorosan az S3 tervezés eredményeként elkészült 

intelligens szakosodási stratégia, amely meghatározza azon nemzeti ágazati, és horizontális 

prioritásokat valamint intelligens technológiákat, amelyeken keresztül az operatív program 

forrásai, eszközei és intézkedései fókuszálásra, megvalósításra kerülnek. 

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

szakosodási irányaihoz. A nemzeti ágazati és horizontális prioritások, és intelligens 

szakosodási specializációk a következők: 

- Egészséges társadalom és jólét; 

- Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák; 

- Tiszta és megújuló energiák; 

- Fenntartható környezet; 

- Egészséges helyi élelmiszerek; 

- Agrár-innováció, 

- IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások; 

- Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet; 

- Intelligens technológiák. 

Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, 

technológiailag innovatívak. 

c) Olyan felhasználási cél is támogatható, amely csak közvetve illeszkedik az S3 

prioritásokhoz és szakosodási irányokhoz, de jó hatással lehet a gazdaságra és a 

társadalomra. Az ilyen projekt és potenciál szintén támogatható, amennyiben hozzájárul az S3 

folyamat céljaihoz, és a Befektetést igénylő vállalkozás ezt a kapcsolódást képes bemutatni 

és igazolni. 

Magántőke aránya  

Az elsősorban alkalmazni kívánt ÁCSR 22. (a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti 

„Induló vállal-kozásnak nyújtott támogatás” 42-46. §) jogcím és az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet ((255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet szerinti „Csekély összegű támogatás” 100. §) 

továbbiakban: De minimis rendelet) alkalmazása esetében nincs szükség magánforrás 

bevonására, e jogcímek alkalmazásával történik majd a befektetések döntő többsége. 

Ugyanakkor az alapkezelőnek a tőkeáttételi hatás érdekében minden egyes kihelyezés 

esetében törekednie kell külső magánbefektetők bevonására az egyes tranzakciók szintjén, 

co-investment konstrukcióban. A magántőke-bevonás ösztönzésének fő eszköze a projekt 

ötletek értékelési rendszere, ahol pozitívabb elbírálásban részesül az angyalbefektetővel 

vagy mentorral rendelkező vállalkozás. Kötelező jellegű magántőke bevonásra kizárólag 
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abban az esetben kerül sor, ahol ezt a finanszírozási jogcím kifejezetten előírja: az 

alkalmazni kívánt támogatási jogcímek esetében egyedül az ÁCSR 14. cikk (a 255/2014 (X. 

10.) Korm. rendelet szerinti „Regionális beruházási támogatás” 25-32. §) alkal-mazása 

esetén kötelező magántőke bevonás az alábbi feltételek mellett: a támogatás kedvezménye-

zettjének az elszámolható költségek legalább 25 %-ára kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell 

biztosíta-nia saját forrásaiból vagy külső finanszírozás igénybevételével, minden állami 

támogatásnak minősülő állami forrástól mentes formában.  

 


