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COSME garancia fedezetével igénybevett finanszírozás elsődleges feltételei 
 
 

A Hitelszerződés aláírásának napján a Vállalkozás: 
 
a) nem áll csőd-, felszámolási-, törlési- végelszámolási eljárás hatálya alatt, üzleti 
tevékenysége nem került felfüggesztésre, 
 
b) nem szerepel az Európai Bizottság (Bizottság) közbeszerzési eljárásban való 
részvételből kizárt pályázók központi adatbázisáról szóló 1302/2008/EK, Euratom 
rendelete (2008. december 17.) által létrehozott kizárási listán, 
 
továbbá a Vállalkozás a jelen Szerződés aláírását megelőző 5 (öt) évben: 
 
c) kötelezettként nem kötött egyezséget csőd- vagy felszámolási eljárással 
kapcsolatban, a tevékenysége nem került felfüggesztésre, 
 
d) sem az Ügyfelet, sem annak képviselőjét, vagy döntéshozatalra jogosult, 
illetve irányítási jogkörrel rendelkező tagját, munkavállalóját nem ítélték el 
jogerősen csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy 
más jogellenes cselekmény miatt vagy olyan bűncselekmény miatt, amely 
szakmai tevékenységével kapcsolatos, 
 
továbbá a Vállalkozás: 
 
e) KKV1-nak minősül a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete, valamint a 
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (továbbiakban: KKV törvény) figyelembevételével, 
 
f) az EU Bizottság 651/2014 számú rendelete valamint az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) 
bekezdés a)-d) pontjai alapján szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak, 
 
g) főtevékenységének TEÁOR kódja nem tartozik az alábbiak közé: 
 
ga) TEÁOR 01.15 (dohánytermesztés), TEÁOR 12.00 (dohánytermék gyártása), 
TEÁOR 46.35 (dohányáru nagykereskedelme), TEÁOR 47.26 (dohányáru-
kiskereskedelem), TEÁOR 11.01 (desztillált szeszes ital gyártása), TEÁOR 25.40 
(fegyver-, lőszergyártás), TEÁOR 92.00 (szerencsejáték, fogadás),  

                                                           
1 a) azon gazdasági társaság (ideértve: a nonprofit gazdasági társaságot), egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű 

társulat, erdőbirtokossági társulat, őstermelő, családi gazdálkodó, amely megfelel az alábbi feltételeknek: 
b) a kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó 
árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi az itt meghatározott foglalkoztatotti létszámot vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad 
azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két 
egymást követő beszámolási időszakban lépi túl az adott határértékeket vagy marad el azoktól. 
A vállalkozás a fenti feltételek fennállása ellenére sem minősül kkv-nak, ha a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Ezen korlátozó 
rendelkezést nem kell alkalmazni a KKV törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében. 
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gb) valamint főtevékenységének illetőleg egyéb tevékenységének nem célja 
dohánytermék termesztése, feldolgozása vagy kereskedelme, desztillált szeszes 
ital előállítása, forgalmazása, kereskedelme. 
 
h) a Vállalkozás nem végez: 
 
genetikai módosításhoz vagy emberi klónozáshoz kötődő tevékenységet,  
fejlesztést, kutatást vagy technikai segítségnyújtást az alábbi vállalkozások 
számára: 
 
- a ga) pontban foglalt tevékenységet végző vállalkozás, 
- internetes szerencsejáték-szervező és online kaszinót üzemeltető vállalkozás, 
- pornográf tartalmat nyújtó vállalkozás, 
- illegális elektronikus hálózatra való felcsatlakozást lehetővé tévő hálózatot 
üzemeltető vállalkozás, 
- illegális adatletöltési oldalt üzemeltető vállalkozás, 
 
i) Kijelentem/kijelentjük, hogy a Vállalkozás nem folytat jogszabályi előírásba 
ütköző tevékenységet (a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, az EU és a 
nemzetközi jog szerint ilyennek tekintett tevékenységet, beleértve az Európai 
Unió Alapjogi Chartája és az Emberi Jogok Európai Egyezménye és kiegészítő 
jegyzőkönyvei szerint ilyennek tekintett tevékenységet). 
 
j) A Vállalkozás kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti 
finanszírozást az EU kölcsön finanszírozásra vonatkozó garanciája teszi 
lehetővé, az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1287/2013/EU 
Rendelete a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat 
segítő program (COSME) (2014-2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről szerint meghatározott kölcsön garancia 
eszköz fedezetével. 
 
k) A Vállalkozás azt is kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EIF 
képviselői, az Európai Közösség Számvevőszéke, a Bizottság, a Bizottság 
képviselői és megbízottai, ideértve az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), az 
Európai Beruházási Bank és/vagy minden olyan európai uniós intézmény vagy 
testület, amely jogosult ellenőrizni a Szerződést a COSME Programmal 
összefüggésben (a továbbiakban együttesen: Felhatalmazott Szervek, külön-
külön: Felhatalmazott Szerv), korlátozás nélkül jogosultak ellenőrzések és 
vizsgálatok elvégzésére, valamint információ és dokumentumok átadásának 
kérésére a szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatban, beleértve a 
COSME Program értékelését e program céljának megvalósulása szempontjából. 
A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy működését, könyveit és 
nyilvántartásait illetően lehetővé teszi a Felhatalmazott Szervnek az 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat. Amennyiben ezek az ellenőrzések helyszíni 
ellenőrzést és vizsgálatot is magukban foglalnak, úgy a vállalkozás 
kötelezettséget vállal arra, hogy a normál üzleti órákban munkaidőben biztosítja 
a belépést helyiségeibe bármely Felhatalmazott Szerv számára. 
 
l) Kijelentem/kijelentjük az alábbiakat is: 
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- a Vállalkozás belföldi vállalkozásnak minősül, 
 
- a Szerződéshez nem kapcsolódik állami támogatás, 
 
- a Vállalkozás nem áll – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti – ellenőrzött külföldi társaság (offshore 
cég) közvetlen tulajdonában,  
 
- a Vállalkozás által igénybevett támogatások támogatástartalma a 
vállalkozásoknak nyújtott támogatásokról szóló jogszabályokban szereplő felső 
határt (összeget, illetve mértéket) nem éri el, 
 
- a Vállalkozás arra illetékes szerve a csőd-, felszámolási, illetve 
végelszámolási eljárás megindításáról határozatot nem hozott,  
 
- a Vállalkozás ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás 
megindítására irányuló kérelem nem került a bírósághoz benyújtásra, illetve  
 
- amennyiben a csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban a felek között 
egyezség született, az abban foglaltak maradéktalanul teljesültek,  
 
- a Vállalkozás nem tartozik kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá, 
illetve vele szemben a kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vonás feltételei 
nem állnak fenn, 
 
- a Vállalkozás minden tekintetben megfelel azon nemzeti és Európai Uniós 
szabályozásnak, melynek megsértése alkalmas arra, hogy hátrányosan érintse 
az EIF, az Európai Bizottság vagy az Európai Beruházási Bank érdekeit, továbbá 
hogy megfelel a pénzmosás megelőzése, a terrorizmus elleni küzdelemre és az 
adócsalás elleni küzdelemre vonatkozó előírásoknak, az irányadó 
jogszabályoknak, és a székhelye nem lesz olyan joghatóságban, mely nem 
fogadja el a nemzetközileg elfogadott adózási standardokat, továbbá a 
felsoroltakkal  összefüggésben semmilyen csalást, illetőleg szabálytalanságot 
nem követ el, valamint tudomásul veszi, hogy köteles az EIF-et írásban 
haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a fentiek bármelyikének megsértése a 
tudomására jut,  
 
Amennyiben az Igénybevehető Hitel Maximális Összege több, mint 
46.220.000 HUF összeg:  
 
m) A Vállalkozás szavatolja, hogy egyik alábbi Innovfin kritériumnak sem felel 
meg: 
 
- új, vagy lényegesen fejlesztett termékeket, eljárásokat vagy szolgáltatásokat 
állít elő vagy fejleszt, ahol fennáll a technológiai vagy ipari kudarc kockázata, 
amit külső szakértő által elvégzett értékelés támaszt alá, 
 
- az első kereskedelmi értékesítés óta kevesebb, mint 12 éve működik a piacon, 
és az átlagos endogén növekedés az alkalmazottak számát vagy a forgalmat 
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tekintve meghaladja az évi 20%-ot egy hároméves időszak alatt, és a 
megfigyelési időszak kezdetén tíz vagy több alkalmazottja van, 
 
- az első kereskedelmi értékesítés óta kevesebb, mint 7 éve működik a piacon és 
a K+I költségei a teljes működési költség legalább 5%-át teszi ki az azt megelőző 
három év közül legalább egy évben, amikor a Vállalkozás a Szerződést 
kérelmezte, pénzügyi múlttal nem rendelkező Ügyfél esetében a jelenlegi 
pénzügyi beszámoló az irányadó, 
 
- jelentős innovációs potenciállal rendelkezik vagy K+F intenzív vállalkozó, amely 
megfelel az alábbi feltételek legalább egyikének: 
 

-   éves K+I költségei a Szerződés összegének 20%-ával egyenlő vagy 
meghaladja azt a Vállalkozás legfrissebb kötelező pénzügyi 
beszámolója alapján, azzal a feltétellel, hogy a Vállalkozás üzleti terve 
azt jelzi, hogy a K+I kiadásai legalább a jelen Szerződés összegével 
azonos mértékben emelkednek, 

-  a Vállalkozás vállalja, hogy a jelen Szerződés összegének legalább 
80%-nak megfelelő összeget K+I tevékenységekre fordít, ami az üzleti 
tervében szerepel, és a fennmaradó költségek az ilyen 
tevékenységekhez szükségesek, 

 
- a Vállalkozás az európai K+I támogatási rendszerektől vagy regionális, nemzeti 
K+I támogatási rendszereken keresztül kapott támogatásokat, hiteleket vagy 
garanciákat az elmúlt 36 hónapban, azzal a feltétellel, hogy a Szerződés nem 
ugyanezen költségeket fedezi, 
 
- a Vállalkozás az elmúlt 24 hónapban K+F díjat vagy Innovációs díjat nyert az 
Európai Uniótól vagy valamelyik intézményétől, 
a Vállalkozás legalább egy technológiai jogot (szabadalom, formatervezési 
mintaoltalom, stb.) jegyeztetett be az elmúlt 24 hónapban, és a jelen Szerződés 
célja az ilyen technológiai jog használatának lehetővé tétele, 
 
- a Vállalkozás egy korai fázisban lévő KKV, amely az elmúlt 24 hónapban 
befektetést kapott valamely kockázati befektetőtől vagy üzleti angyaltól, amely a 
Vállalkozás tulajdonosa abban az időben, amikor a Vállalkozás a Szerződés 
szerinti finanszírozást igényli, 
 
- a Vállalkozás egy olyan kockázatfinanszírozási célú befektetést igényel, amely 
– az új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv 
alapján – meghaladja az előző 5 évben elért átlagos éves árbevétel 50%-át,  
 
- a Vállalkozás K+I költségei a teljes működési költségeinek legalább 10%-át 
teszik ki az azt megelőző három év közül legalább egy évben, amikor a 
Vállalkozás a Szerződés szerinti finanszírozást kérelmezte, illetve pénzügyi 
múlttal nem rendelkező Ügyfél esetében a jelenlegi beszámoló szerint 
 
- a Vállalkozás kis vagy közepes tőkeértékű, és a K+I költségei: 
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- vagy az összes működési költség legalább 15%-át teszik ki az azt megelőző 
három év közül legalább egy évben, amikor a Vállalkozás a Szerződés szerinti 
finanszírozást kérelmezte, 
 
- vagy a teljes éves működési költségeinek legalább 10%-át teszik ki az azt 
megelőző három évben, amikor a Vállalkozás a Szerződés szerinti finanszírozást 
kérelmezte. 

 


