
Új Magyarország Portfoliógarancia Termékleírás 

 

 
Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek 

 
 

A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek 
minısülı, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség 
területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkezı Mikro-, Kis- és 
Középvállalkozások mint hitelfelvevık.  

 
Támogatható felhasználások 

 
 

(a) A Közvetítı kizárólag a Közvetítıi Szerzıdés 3. sz. mellékletében felsorolt – illetve a 
Társaság által a Közvetítıi Szerzıdés 7.7 (h) szakasza szerint írásban elızetesen 
jóváhagyott – hiteltermékei keretében folyósított hiteleket vonhat be a GOP 4 
Portfoliógarancia Programba. 

(b) A Közvetítı által az alábbi céloknak megfelelı felhasználásokra újonnan kihelyezett 
hitelek vonhatók be a GOP 4 Portfoliógarancia Programba:  

(i) gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközbeszerzések és egyéb Beruházások 
finanszírozása; 

(ii) meglévı üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bıvítése és/vagy fejlesztése, 
ingatlan vásárlása; és/vagy 

(iii)  gazdasági tevékenység elindításához, Tevékenységbıvítéshez, vagy 
Beruházáshoz kapcsolódó finanszírozás. 

(c) A hitelcélnak megfelelı felhasználás ellenırzése a Közvetítı belsı szabályzatai – 
kockázatvállalási-, fedezetértékelési-, ügyfélminısítési- és ügyletminısítési – alapján 
történik. 

 
Nem támogatható felhasználások, illetve vállakozások 

 
 

(a) A GOP 4 Portfoliógarancia Programokba nem vonhatók be az alábbi célokra, illetve 
módon kihelyezett hitelek:  

(i) a Kedvezményezett által visszaigényelhetı általános forgalmi adó 
finanszírozására; 

(ii) pénzügyi intézménnyel, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal valamint a 
megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványokkal szemben fennálló hitel- 
vagy pénzkölcsön nyújtással kapcsolatos kötelezettségek finanszírozására; illetve 

(iii)  folyószámlahitelre. 

 

 

(b) Az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról 



szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet alapján a GOP 4 Portfoliógarancia Program 
keretében nem részesíthetık támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók 
az alábbi célú támogatások: 

(i) a 104/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy 
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozások; 

(ii)  az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges 
termelésével foglalkozó vállalkozások; 

(iii)   az EK Szerzıdés I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek 
feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedı vállalkozások, amennyiben 

- a támogatás összege az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 
alapján kerül rögzítésre, vagy 

- a támogatás az elsıdleges termelıknek való teljes vagy részleges 
továbbítástól függ; 

(iv) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 
tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül 
kapcsolódó támogatás, az értékesítési hálózat kialakításával és mőködtetésével, 
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokkal 
kapcsolatos támogatások; 

(v) olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének 
(egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több 
mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) 
teszi ki; 

(vi) az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás; 

(vii)  a 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató 
vállalkozások; 

(viii)  a kereskedelmi fuvarozás terén mőködı vállalkozások tekintetében teherszállító 
jármővek megvásárlására;  

(ix) a nehéz helyzetben lévı vállalkozások [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ 
(1) bekezdés j) pont]; 

(c) Nem részesíthetı a GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében támogatásban 

(i) olyan vállalkozás, amely ellen csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van 
folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, 
amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett); 

(ii)  olyan vállalkozás, amely a Hitelszerzıdés megkötésének idején az üzletszerő 
mőködéshez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 

(iii)  olyan vállalkozás, amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem 
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot 
szolgáltatott; 

(iv) olyan vállalkozás, amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, 
vagy amely eredményeként büntetıjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel 
szemben a bíróság büntetıjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását 
rendelte el; 

(v) olyan vállalkozás, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás 



visszafizetésére kötelezı határozata van érvényben, továbbá akit, vagy amelyet a 
támogatást nyújtó szerv vezetıje a támogatási rendszerébıl kizárt, és a kizáró 
döntés a hitelkérelem benyújtásakor érvényben van. 

(d) Nem részesíthetı a GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében támogatásban olyan 
jogalany, aki/amely az adott, illetve az azt megelızı két pénzügyi év során a Bizottság 
1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne 
de minimis támogatásban.  

 
A Támogatásban részesíthetı felhasználások helye 

 

 A Közvetítı azokat a Garantálható Hiteleket vonhatja be a GOP 4 Portfoliógarancia Programba, 
amelyek Kedvezményezettek általi felhasználására a Magyar Köztársaság területén, a Közép-
magyarországi Régión kívül kerül sor.  

 
Hitel devizaneme 

 

 A Közvetítı által a GOP 4 Portfoliógarancia Programba bevont hitelek devizaneme a következı 
lehet: 

- magyar forint   HUF 
- euro   EUR 
- amerikai dollár USD 
- svájci frank  CHF 
- japán jen  JPY 

 
Hitel összege 

 
 

A Közvetítı által a GOP 4 Portfoliógarancia Programba bevonható hitelek alapján fennálló 
tıketartozás (azaz a Közvetítı által szerzıdött hitel nagysága) nem haladhatja meg a 200 millió Ft-
ot.  

 
Ügyfél kamat 

 
 

A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében kihelyezett hitelek kamatait a Közvetítı – a program 
céljainak szem elıtt tartásával – szabadon határozhatja meg. 

 
A maximális futamidı 

 
 

A Közvetítı által a GOP 4 Portfoliógarancia Programba bevonható hitelek maximális futamideje 10 
év, az esetleges átütemezéseket is beleértve. 

 

 

 
Biztosítékok 



 
 

(e) A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében megkötött Hitelszerzıdések során a 
Közvetítı a saját, a Pályázatban bemutatott, illetve a Közvetítıi Szerzıdés rendelkezéseivel 
összhangban lévı fedezetértékelési szabályai alapján meghatározott mértékő biztosítékot 
kér a Kedvezményezettıl. 

(f) A Közvetítı a GOP 4 Portfoliógarancia Programba bevonásra kerülı hitelek tekintetében 
legalább a teljes hitelösszeg Portfoliógarancia mértékével (Közvetítıi Szerzıdés 4.3 pont 
alapján) csökkentett összegének megfelelı értékő egyéb (azaz a Portfoliógaranciától 
eltérı), a Hitelszerzıdéshez egyedileg járuló biztosítékot köteles megkövetelni a 
Kedvezményezettektıl. A megkövetelt biztosíték értéke alatt a Közvetítı saját 
fedezetértékelési szabályzata alapján számított befogadási érték értendı. A vonatkozó 
biztosítéki szerzıdést a Közvetítı köteles a Portfoliógarancia igénylését megelızıen 
megkötni a Kedvezményezettel.  

 

 
Állami támogatás formája 

 
 

Kedvezményes feltételő kezességvállalás. 

 
Állami támogatás mértéke 

 
 

Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év idıszakában odaítélt csekély összegő (de 
minimis) támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót, közúti szállítás 
területén mőködı vállalkozás esetén a 100 000 eurót (kivéve, amennyiben a csekély összegő (de 
minimis) támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabályok az ettıl való eltérést megengedik). A 
hitelfelvevınek elızetesen nyilatkoznia kell arról, hogy a hitelkérelem benyújtásának évében és az 
azt megelızı két pénzügyi évben mennyi csekély összegő (de minimis) támogatást vett igénybe. 
Amennyiben a beruházáshoz más állami támogatást is igényel a hitelfelvevı, akkor nyilatkoznia 
kell annak támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról. Azonos elszámolható költségek 
tekintetében a csekély összegő (de minimis) támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az 
ilyen jellegő halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a 
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek 
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást. 

 
Állami támogatás kategóriája 

 
 

Az állami támogatás kategóriája: az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl 
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „D. Csekély összegő 
támogatás.” A hitelt kizárólag a Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában 2006.12.28-án HL 379 L 5-10. oldal) összhangban lehet nyújtani. 

 
Támogatástartalom igazolása 

 



 
A hitelfelvevınek elızetesen nyilatkoznia kell arról, hogy az adott évben és az azt megelızı két 
pénzügyi évben mennyi csekély összegő (de minimis) támogatást vett igénybe. 

A támogatásról szóló igazolást a Kedvezményezettnek a kedvezményes kamatozású hitel 
vonatkozásában nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról a Társaság. 
adja ki. 

 
Igénybevételi lehetıség 

 
 

A program keretében Hitelszerzıdés megkötésére 2015. december 31-ig kerülhet sor. 

 
 


