
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási

térképről

A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
48. § r) pontja, valamint a 124. § (2) bekezdésének v)pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el:

I. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. Állami támogatás:az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás.
2. Állásfoglalás: az e rendelet 12. §-ában meghatározott eljárás eredményeképpen kialakított vélemény, amelyben

a pénzügyminiszter a támogatást csekély összegű támogatásnak, illetve csoportmentességi rendelet hatálya alá
tartozó támogatásnak minősíti.

3. Be nem jelentett támogatás: azon támogatási program, egyedi támogatás vagy pályázati felhívás, amelyre e
rendelet 7. §-a, illetve 23. §-a szerinti bejelentési kötelezettség vonatkozik, de a támogatást nyújtó szerv e
kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett, az egyedi támogatásról döntés született,
illetve a pályázati felhívás kiírásra került.

4. Bizottság: az Európai Unió Bizottsága.
5. Csekély összegű támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű 

(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke
szerinti támogatás.

6. Csoportmentességi rendeletek: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet, az Európai Közösséget
létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 
88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2002. december 12-i
2204/2002/EK bizottsági rendelet.

7. Egyedi támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikkének e) pontja szerinti támogatás.
8. Előzetes bejelentés: e rendelet 7. §-ának és 16. §-ának hatálya alá tartozó tervezetekre vonatkozóan a 7. § (2)

bekezdésében meghatározottak bejelentése a pénzügyminiszter számára.
9. Előzetes vélemény: az e rendelet 13. §-ában, valamint 17-20. §-ában meghatározott eljárás eredményeképpen

kialakított vélemény.
10. Elszámolható költségek: az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közösségi jogszabályokban és

szabályokban e címen meghatározott költségek köre.
11. Érzékeny ágazatok: a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatásokra vonatkozó

multiszektorális keretszabályról szóló bizottsági közlemény (2002/C 70/04) B mellékletében meghatározott acélipar,
C mellékletében meghatározott jármű- és járműalkatrész-gyártás és D mellékletében meghatározott szintetikusszál-
ipar; a hajóépítő iparnak nyújtott támogatások új szabályairól szóló 1540/98/EK tanácsi rendelet 1. cikkének b), c) és
d) pontjaiban meghatározott tevékenységek; a tengeri szállítási ágazatnak nyújtott állami támogatásokról szóló
közösségi iránymutatás (97/C 205/05) szerinti tevékenység; a szénbányászatnak nyújtott állami támogatásokról szóló
1407/2002/EK tanácsi rendelet 2. cikkének a) pontjában hivatkozott termékek kitermelésével kapcsolatos
tevékenység; a közúti, vasúti és vízi szállítási ágazatnak nyújtott állami támogatásokról szóló, többször módosított
1107/70/EK tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározott tevékenység; az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. 
és 88. cikkének és az EGT Megállapodás 61. cikkének a légi szállítási ágazatban nyújtott állami támogatásokra való
alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (94/C 350/07) szerinti tevékenység.

12. Éves jelentési kötelezettség: a közösségi eljárási rendelet 21. cikke szerinti kötelezettség.



13. Jogszabálytervezetek véleményezése: a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott eljárás.
14. Kedvezményezett: az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amelyet a támogatást nyújtó szerv

közvetve vagy közvetlenül kedvezőbb helyzetbe kíván hozni.
15. Kis- és középvállalkozások: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és

középvállalkozásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet 1. számú
melléklete szerinti vállalkozások.

16. Közösségi eljárási rendelet: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet.

17. Létező támogatás: a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett
Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel
Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról 
szóló Szerződés 4. számú melléklete szerinti, valamint a közösségi eljárási rendelet 1. cikkének b) pontja szerinti
támogatás.

18. Nagyberuházás: az a beruházási projekt, amelynek elszámolható költsége legalább 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.

19. Pályázati felhívás: támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett felhívás a támogatási
programban való részvételre.

20. Referenciaráta: a referencia- és diszkontráták megállapításáról szóló bizottsági közlemény alapján a Bizottság
által megállapított, így különösen a támogatástartalom kiszámításához használt ráta. Ameddig a Bizottság nem állapít
meg referenciarátát Magyarországra, addig azt a pénzügyminiszter állapítja meg.

21. Regionális támogatási térkép: a Bizottság által engedélyezett, a beruházáshoz nyújtható maximális támogatási
intenzitásokat tartalmazó térkép.

22. Támogatás formája: különösen a vissza nem térítendő és a visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, 
kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, kedvezményes feltételű 
kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek
mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet, 
kedvezményes lízing.

23. Támogatási cél: a támogatást nyújtó szerv által egyedileg meghatározott gazdasági, társadalmi vagy egyéb
közérdekű hatás, amelynek megvalósítását a támogatás célul tűzte ki.

24. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa,
százalékos formában kifejezve.

25. Támogatási kategória: az 1. számú mellékletbenszereplő lista elemei.
26. Támogatási program: a közösségi eljárási rendelet 1. cikkének d) pontja szerinti támogatás.
27. Támogatási tervezet: a támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya

alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete.
28. Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI):a Pénzügyminisztérium szervezetében működő szervezeti egység, amely 

ellátja a pénzügyminiszter felelősségi körébe tartozó, e rendelet hatálya alá tartozó feladatokat.
29. Támogatást folyósító szerv: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történő eljuttatásának 

pénzügyi lebonyolításában részt vevő szerv.
30. Támogatást nyújtó szerv: az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a támogatásiprogram, illetve a

pályázati felhívás elkészítéséért felelős szerv vagy személy.
31. Támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a 2. számú mellékletben foglalt

módszertan alapján kiszámolt értéke.
32. Új támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikkének c) pontja szerinti támogatás.

II. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

2. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdés kivételével - a támogatást nyújtó szervekre, az általuk nyújtott állami
támogatásokra, a támogatást folyósító szervekre, a támogatások kedvezményezettjeire és a pénzügyminiszter állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt 

mezőgazdasági termékek előállítására és kereskedelmére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárásra.



III. Fejezet

A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓVÁ TÉTELÉVEL
ÖSSZEFÜGGŐ KÖVETELMÉNYEK

3. §(1) Az egyedi támogatás és a támogatási program szabályainak kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
I. a támogatást nyújtó szerv megnevezése;
II. a támogatás célja, azon belül támogatási kategóriánként:
a) a támogatás formája,
b) a támogatás maximális mértéke a támogatási intenzitás, illetve a támogatástartalom maximális mértékében vagy

összegében kifejezve,
c) a támogatás maximális mértéke a támogatási intenzitás, illetve a támogatástartalom maximális mértékében vagy

összegében kifejezve több forrásból igényelt támogatások esetén,
d) a kedvezményezettek köre,
e) a saját forrás mértéke,
f) az elszámolható költségek köre,
g) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program hatálya,
h) a támogatási program esetében az abból történő támogatásnyújtást kizáró feltételek,
i)az egyedi támogatás, a támogatási program, illetve az az alapján megkötött támogatási szerződés megsértésének 

szankciói,
j)az irányadó közösségi jog által előírt egyéb információk.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kategória csak az 1. számú mellékletben meghatározott támogatási

kategória lehet.
4. §Támogatási szerződés csak a támogatási programban, illetve a pályázati felhívásban meghatározott támogatási 

feltételek teljesítése esetén köthető.
5. § A támogatást nyújtó szerv a támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás

támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról.
6. § Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás - ide nem értve a csekély összegű támogatásokat -

támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó közösségi szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

IV. Fejezet

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELŐZETES BEJELENTÉSÉNEK ÉS A 
PÉNZÜGYMINISZTER EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSÁNAK

SZABÁLYAI

7. § (1) Minden támogatási tervezetet - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - előzetesen be kell jelenteni a 
pénzügyminiszternek.
(2) Az előzetes bejelentés a 3. számú mellékletben szereplő bejelentési űrlap - a közösségi eljárási rendelet 27.

cikke alapján kiadott bizottsági végrehajtási rendelet hatálybalépését követően e végrehajtási rendelet szerinti 
formanyomtatvány - kitöltött példányából és a támogatási tervezet egy példányából áll. A támogatást nyújtó szerv az
előzetes bejelentést elektronikus formában is megküldi.
(3) A létező támogatási programból - a 16. § alá tartozó esetek kivételével - nyújtott támogatást nem kell

előzetesen bejelenteni.
8. § A pénzügyminiszter előzetes bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárása előzetes vélemény vagy

állásfoglalás kiadásából áll.
9. § (1) Az előzetes bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó szerv felelős, aki a támogatási 

programot tartalmazó jogszabály vagy az egyedi támogatást tartalmazó okirat vagy határozat elkészítéséért felel.
(2) Az (1) bekezdés szerint felelős támogatást nyújtó szerv az irányítása alá tartozó intézményben kijelöli azt a 

szervezeti egységet, amelynek vezetője az előzetes bejelentést elkészíti és továbbítja a pénzügyminiszter részére.
10. § (1) Ha a bejelentett támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak vagy valamely csoportmentességi 

rendelet hatálya alá tartozó támogatásnak minősülhet, a pénzügyminiszter a 12-13. § szerint jár el.



(2) Ha a bejelentett támogatási tervezet a Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó 
támogatás, a pénzügyminiszter eljárására a 17-22. § rendelkezései irányadók.
(3) Ha a pénzügyminiszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet nem minősül állami 

támogatásnak, erről harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtó szervet.
11. §(1) A csekély összegű támogatást, illetve valamely csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatást 

tartalmazó jogszabálytervezetet csak az állásfoglalás kiadását követően lehet véleményezésre bocsátani.
(2) A 10. § (1) bekezdése szerinti esetben a támogatási tervezetnek kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia az

Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendeletre vagy arra a csoportmentességi rendeletre,
amelynek hatálya alá tartozik.

(3) A 10. § (1) bekezdése szerinti esetben a támogatást tartalmazó jogszabály a 12. § (1) bekezdése szerinti
állásfoglalás kiadását követően léphet hatályba.

(4) A 10. § (2) bekezdése szerinti esetben a támogatást tartalmazó jogszabály a közösségi eljárási rendelet 4.
cikkének (2) vagy (3) bekezdése szerinti, illetve a 7. cikk (3) bekezdése szerinti bizottsági határozat meghozataláig,
továbbá - ha a Bizottság a 7. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg - a feltételek teljesüléséig, illetve a
22. § (2) bekezdése szerinti esetben a pénzügyminiszter 22. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatásáig nem léphet
hatályba.

A csekély összegű támogatásokkal, valamint a csoportmentességi rendeletek 
hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos eljárás

12. § (1) Ha a pénzügyminiszter megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű 
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy valamely csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozik,
állásfoglalását harminc napon belül megküldi a támogatást nyújtó szervnek. A pénzügyminiszter állásfoglalásában
felhívja a támogatást nyújtó szerv figyelmét arra, hogy a támogatási tervezetnek kifejezett hivatkozást kell
tartalmaznia az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendeletre vagy arra a
csoportmentességi rendeletre, amelynek hatálya alá tartozik.
(2) Ha a támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak minősül, a pénzügyminiszter állásfoglalásában felhívja 

a támogatást nyújtó szervet, hogy - az 5. §-ban foglaltakon túl - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó
bizottsági rendelet szerinti, a kedvezményezettet terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről 
is tájékoztassa a kedvezményezettet.

(3) A csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos speciális nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségről a támogatást nyújtó szerv gondoskodik.

13. § (1) Ha a pénzügyminiszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet megfelelő módosítással 
csekély összegű támogatásnak vagy valamely csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatásnak
minősülhet, harminc napon belül kiadott előzetes véleményében javaslatot tesz a támogatási tervezet módosítására.

(2) A támogatási tervezetnek a javaslattétel eredményeként kialakított változatát a támogatást nyújtó szerv
ismételten megküldi a pénzügyminiszternek, amelyről a pénzügyminiszter

a) megállapítja, hogy a támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak vagy valamely csoportmentességi 
rendelet hatálya alá tartozó támogatásnak minősül, és a 12. § szerint jár el, vagy

b) megállapítja, hogy nem minősül csekély összegű támogatásnak és nem tartozik egyik csoportmentességi 
rendelet hatálya alá sem, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, ez esetben a 20. § (2)
bekezdésének a) pontja szerint jár el, vagy

c) megállapítja, hogy nem minősül csekély összegű támogatásnak, nem tartozik egyik csoportmentességi rendelet 
hatálya alá sem, és más támogatási kategória feltételeinek sem felel meg, ez esetben a 20. § (2) bekezdésének b)
pontja szerint jár el.

14. § A pénzügyminiszter gondoskodik a csekély összegű támogatások támogatási programonként történő 
nyilvántartásáról, a támogatás folyósításától (több részletben történő támogatásnyújtás esetén az utolsó részlet 
folyósításától) számított tíz évig.

15. § A pénzügyminiszter a valamely csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmazó
jogszabály hatálybalépéséről a hatálybalépéstől számított harminc napon belül értesíti a Bizottságot.



A Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező 
támogatási programokból nyújtott támogatások

16. §(1) Létező támogatási programból - a csekély összegű támogatások kivételével - előzetesen be kell jelenteni
a) az érzékenynek minősülő ágazatokban tevékenykedő vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat az alábbiak 

szerint:
1. acélipar, a jármű- és járműalkatrész-gyártás és a szintetikusszál-ipar esetén a nagyberuházási projektekhez

nyújtott regionális támogatásokra vonatkozó multiszektorális keretszabályról szóló bizottsági közlemény (2002/C
70/04) 10. pontjában foglaltak szerint;
2. hajóépítő ipar esetén a hajóépítő iparnak nyújtott támogatások új szabályairól szóló 1540/98/EK tanácsi rendelet 

10. cikkében foglaltak szerint;
3. tengeri szállítás esetén a tengeri szállítási ágazatnak nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi

iránymutatás (97/C 205/05) 11. pontjában foglaltak szerint;
4. szénbányászat esetén a szénbányászatnak nyújtott állami támogatásokról szóló 1407/2002/EK tanácsi rendelet

9. cikkében foglaltak szerint;
5. közúti, vasúti és vízi szállítás esetén a közúti, vasúti és vízi szállítási ágazatnak nyújtott állami támogatásokról

szóló, többször módosított 1107/70/EK tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak szerint;
6. légi szállítás esetén az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének és az EGT Megállapodás 

61. cikkének a légi szállítási ágazatban nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági
közleményben (94/C 350/07) foglaltak szerint;

b) azokat a nagyberuházásokhoz nyújtott támogatásokat, amelyekre nagyobb összegű támogatást nyújtanának, 
mint amit a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatásokra vonatkozó multiszektorális
keretszabályról szóló bizottsági közlemény (2002/C 70/04) 21. pontjában meghatározott számítási módszer szerint
egy olyan beruházás kaphatna, amelynek elszámolható költsége 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg;

c)az egy vállalkozásnak egy projekthez adott egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó képzési célú 
támogatást;

d) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén azon egyedi támogatásokat, amelyekre az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
1. a projekt elszámolható költségeinek köre legalább 25 millió eurónak megfelelő forintösszeg, és a támogatási

intenzitás a 30. § szerinti támogatási intenzitás 50%-a feletti, vagy
2. a támogatás több mint 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
e)az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásokra

való alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelet 9. cikkében felsorolt esetekben nyújtott támogatást;
f) bármely más támogatást, amely esetében a közösségi jog így rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások esetében a pénzügyminiszter eljárására a 17-22. §

rendelkezései irányadók.

A pénzügyminiszter eljárása a Bizottság részére történő bejelentést igénylő 
támogatások esetén

17. §(1) Az előzetesen bejelentett támogatási tervezetet a pénzügyminiszter véleményezi (előzetes vélemény).
(2) A pénzügyminiszter a bejelentés kézhezvételétőlszámított harminc napon belül részletes indokolással ellátott

előzetes véleményben nyilatkozik a tervezetnek a Bizottság részére történő bejelentésre alkalmasságáról.
18. § (1) Ha a pénzügyminiszter bejelentésre alkalmasnak minősíti a támogatási tervezetet, a támogatást nyújtó

szerv egyidejű értesítése mellett a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi azt a 
Bizottságnak.
(2) Ha a pénzügyminiszter előzetes véleményében azt állapítja meg, hogy a támogatási tervezet nem 

összeegyeztethető a közösségi állami támogatási szabályokkal és ezért a Bizottságnak történő bejelentésre nem 
alkalmas, a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslatot tesz az összeegyeztethetőség 
megteremtésére.

19. § Ha a pénzügyminiszter előzetes véleményében kifogásolja a tervezetet, a támogatást nyújtó szerv vagy az
általa kijelölt személy az előzetes vélemény kézhezvételétől számított nyolc napon belül egyeztetést 
kezdeményezhet.



20. § (1) A támogatási tervezetnek az előzetes véleményben foglalt javaslattétel eredményeként kialakított
változatát a támogatást nyújtó szerv ismételten megküldi a pénzügyminiszternek, amelyről a pénzügyminiszter újabb 
előzetes véleményben nyilatkozik.
(2) Ha a pénzügyminiszter újabb előzetes véleményében a támogatási tervezetet
a)bejelentésre alkalmasnak minősíti, akkor a 18. § (1) bekezdése szerint jár el,
b) bejelentésre alkalmatlannak minősíti, erről harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtó szervet, valamint 

tájékoztatja arról, hogy a tervezetet a Bizottságnak nem továbbítja. Ha ezzel a támogatást nyújtó szerv nem ért egyet,
tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a Kormány dönt a támogatási tervezet Bizottság
részére történő bejelentéséről.

21. § A pénzügyminiszter eljárása során - határidő megjelölésével - kiegészítő információt kérhet a 9. § (2) 
bekezdésében meghatározott felelős szerv vagy szervezeti egység vezetőjétől. Ebben az esetben a 17. § (2) 
bekezdésben meghatározott határidő a kiegészítő információ kézhezvételétől kezdődik.

22. § (1) A Bizottság támogatással kapcsolatos határozatáról a pénzügyminiszter értesíti a támogatást nyújtó
szervet.

(2) Ha a Bizottság a támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot a közösségi eljárási rendelet 4.
cikkében meghatározott határidőn belül, a pénzügyminiszter a közösségi eljárási rendelet 4. cikkének (6) bekezdése 
alapján értesíti a Bizottságot.
(3) Ha a Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hozza meg a 

támogatással kapcsolatos határozatát, a pénzügyminiszter tájékoztatja a támogatást nyújtó szervet, hogy a támogatás
végrehajtható.

A pénzügyminiszter pályázati felhívásokkal kapcsolatos eljárása

23. § (1) A pályázati felhívás tervezetét a támogatást nyújtó szerv a pályázati felhívás kiírása előtt legalább 
harminc nappal megküldi a pénzügyminiszternek.

(2) Ha a pénzügyminiszter megállapítja, hogy a pályázati felhívás nem felel meg az alapjául szolgáló jogszabály
feltételeinek, a pályázati felhívás kézhezvételétől számított harminc napon belül felhívja a támogatást nyújtó szervet
a pályázati felhívás módosítására.

V. Fejezet

A BIZOTTSÁG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK

Általános együttműködési kötelezettség

24. § (1) A Bizottság megkeresésére a pénzügyminiszter felhívja a támogatást nyújtó szervet adatszolgáltatásra,
nyilatkozattételre.
(2) A támogatást nyújtó szerv köteles a megkeresésnek a pénzügyminiszter által meghatározott határidőn belül 

eleget tenni.
(3) A támogatás kedvezményezettje köteles együttműködni a támogatást nyújtó szervvel, a pénzügyminiszterrel,

valamint a Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is kötelezhető.

A létező támogatásokkal kapcsolatos eljárás

25. § (1) Ha a Bizottság a közösségi eljárási rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján létező támogatási 
programot kifogásol, vagy a közösségi eljárási rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben "megfelelő 
intézkedéseket" javasol, a pénzügyminiszter a Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos
álláspontját tíz napon belül megküldi a támogatást nyújtó szervnek azzal a felszólítással, hogy a Bizottság
kifogásaira, illetve a pénzügyminiszter álláspontjára a kézhezvételtől számított öt napon belül érdemben 
nyilatkozzon.

(2) Ha a támogatást nyújtó szerv a pénzügyminiszter álláspontjával egyetért, a pénzügyminiszter az álláspontot öt
napon belül megküldi a Bizottságnak.

(3) Ha a támogatást nyújtó szerv a pénzügyminiszter álláspontjával nem ért egyet, tizenöt napon belül a
Kormányhoz fordulhat, ez esetben a pénzügyminiszter a Bizottságtól az eljárási határidő meghosszabbítását kéri.



(4) A (3) bekezdésben szabályozott esetben a pénzügyminiszter a Kormány döntését - a kormányhatározat
meghozatalától számított öt napon belül - küldi meg a Bizottságnak.

A támogatás felfüggesztése, visszafizettetése

26. § (1) Ha a Bizottság elrendeli a támogatás felfüggesztését, a pénzügyminiszter felhívja a támogatást nyújtó
szervet a szükséges intézkedés megtételére.

(2) Ha a Bizottság a közösségi eljárási rendelet 14. cikke szerinti visszatérítési határozattal elrendeli a támogatás
visszafizettetését, a pénzügyminiszter felhívja a támogatást nyújtó szervet a visszafizetés elrendelésére. A
visszafizetendő támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

27. § (1) Ha a pénzügyminiszter észleli, hogy a támogatást nyújtó szerv bejelentési kötelezettségének nem tett
eleget, határidő megjelölésével felszólítja a mulasztás pótlására.

(2) Ha a támogatást nyújtó szerv az (1) bekezdésben megjelölt kötelezettségét nem teljesíti, a pénzügyminiszter a
támogatást folyósítónál kezdeményezi a be nem jelentett támogatás felfüggesztését, valamint visszafizettetését.

28. § Az éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a 9. § (1) bekezdése szerint felelős támogatást nyújtó szerv az 
előző évben nyújtott támogatásokról minden év március 31-ig beszámolót készít a pénzügyminiszter számára az
állami támogatások bejelentéséről és az egységesített éves jelentési kötelezettségről szóló bizottsági levél 
mellékletében - a közösségi eljárási rendelet 27. cikke alapján kiadott bizottsági végrehajtási rendelet hatálybalépését
követően e végrehajtási rendeletben -, valamint a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatások
esetében a csoportmentességi rendeletek mellékletében szereplő formában.

29. § A központi költségvetésből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás esetében a 
pénzügyminiszter előzetes véleményét, illetve állásfoglalását, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott és
kitöltött bejelentési űrlapot, az előzetes vélemény, illetve állásfoglalás kiadását követő nyolc napon belül megküldi a 
Magyar Államkincstárnak.

VII. Fejezet

REGIONÁLIS TÁMOGATÁSI TÉRKÉP

30. § (1) A nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatás (98) C 74/06) szerinti beruházási
támogatások esetében a következő maximális támogatási intenzitások engedélyezhetők:

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai
régiókban, valamint a 4. számú mellékletben felsorolt kistérségekben 50%,

b) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban - az a) pontban foglalt kivételekkel - 45%,
c) Pest megyében 40%,
d) Budapesten 35%.
(2) A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások kis- és középvállalkozások beruházásai esetében 15

százalékponttal növekednek.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitások a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális

támogatásokra vonatkozó multiszektorális keretszabályról szóló bizottsági közlemény (2002/C 70/04) hatálya alá
tartozó támogatások esetében a keretszabályban leírtaknak megfelelően csökkennek.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi 
szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.



(2) A pénzügyminiszter e rendeletben meghatározott feladatait a Pénzügyminisztériumon belül külön szervezeti
egységként működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda útján látja el.
(3) E rendeletben megjelenő, euróban meghatározott összegek forintra való átszámolásakor a támogatási kérelem 

benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank általközzétett deviza árfolyam
alkalmazandó.

Hatályukat vesztő és módosuló jogszabályok

32. §E rendelet hatálybalépésétől, ahol jogszabály, támogatási program, egyedi támogatás vagy pályázati felhívás 
a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 
14.) Korm. rendeletre, valamint 2. számú mellékletére hivatkozik, ott e rendeletet, illetve 2. számú mellékletét kell
érteni.

33. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások
tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet, valamint az annak 
módosításáról szóló 241/2002. (XI. 16.) Korm. rendelet és a 68/2003. (V. 15.) Korm. rendelet, az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 280/2001. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 91. §-ának (15) és (16) bekezdése, továbbá a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási
Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm.
rendelet 75-77. §-a, valamint a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési 
célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése, 8. §-ának (3)-(4)
bekezdései, 13. §-ának (2) bekezdése, 20. §-ának (3) bekezdése és 22. §-ának (5) bekezdése.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 8/a. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 8/b. számú melléklete helyébe e
rendelet 6. számú melléklete lép.

34. § (1) a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
(2) a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
(3)
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó 

támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-ának (1)
bekezdése utolsó mondata hatályát veszti.

(5)
35. § (1)
(2)
36. § (1)
(2)
(3) a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)



h)
i)
j)
37. § (1)
(2) a)
b)
c)
d)
e)
f)
38. § (1) a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási

célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i) 4/A. §-ának (2) bekezdése, 6. §-ának (2) bekezdésében a "(Kr. 49-54. §)" szövegrész, valamint 11. §-ának

második mondata hatályát veszti.
39. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének

részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet
a)
b) 2. §-ának (3) és (6) bekezdése hatályát veszti.

1. számú melléklet a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelethez

Az egyes támogatási kategóriák

A. Horizontális célok
AA. Kutatás-fejlesztés

AAA. Alapkutatás
AAB. Alkalmazott (ipari) kutatás
AAC. Kísérleti (prekompetitív) fejlesztés

AB. Környezetvédelem (beleértve természetvédelem, energiatakarékosság)
ABA. Beruházás
ABB. Működési támogatás
ABC. Környezeti károk helyreállítása

AC. Kis- és középvállalkozások
ACA. Beruházás
ACB. Tanácsadás
ACC. Kiállításokon való részvétel
ACD. Kockázati tőkebefektetés



AD. Foglalkoztatás
ADA. Munkahelyteremtés
ADB. Munkahelymegőrzés
ADC. Megváltozott munkaképességű munkavállalók bértámogatása
ADD. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató intézmények beruházási és működési 

költségeinek támogatása
AE. Képzés

AEA. Általános képzés
AEB. Speciális képzés

AF. Megmentés és szerkezetátalakítás
AFA. Megmentés
AFB. Szerkezetátalakítás

AG. Kultúra
AH. Filmgyártás

B. Regionális támogatás
BA. A. pont alá nem sorolható beruházási cél
BAA. Munkahelyteremtő beruházási cél
BAB. Egyéb beruházási cél

BB. Regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, időben korlátozott, mértékében csökkenő működési 
támogatás

C. Ágazati
CA. Gépjárműipar
CB. Szénbányászat
CC. Acélipar
CD. Szintetikusszál-ipar
CE. Hajóépítő-ipar
CF. Szállítás

CFA. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás
CFB. Légi közlekedés és szállítás
CFC. Tengeri közlekedés és szállítás

D. Csekély összegű támogatás

E. Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján: magánszemély
fogyasztónak nyújtott szociális jellegű támogatás

F. Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján: természeti csapás és
egyéb rendkívüli események kompenzálása

G. Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének e)pontja alapján történő mentesítés

H. Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 88. cikke (2) bekezdésének 3. albekezdése alapján történő rendkívüli 
mentesítés

2. számú melléklet a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelethez

Útmutató a támogatástartalom számításához

Az alábbiakban a leggyakoribb támogatási formák fogalma és támogatástartalmának számítása kerül bemutatásra,
számítási példákon keresztül.

A) Vissza nem térítendő támogatás

Fogalom: a kedvezményezett olyan direkt pénztranszferben részesül, amelyet nem terhel visszafizetési
kötelezettség.

Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke,



ahol
Q1 - a több részletben folyósított támogatás elsőévi részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve).
Q2 - a több részletben folyósított támogatás második évi részösszege
Q3 - a több részletben folyósított támogatás harmadik évi részösszege
(...)
Qn - a több részletben folyósított támogatás n. évi részösszege
i - referencia ráta

TT = Q1 +
Q2
----

1 + i
+

Q3
------

(1 + i)2
+ (...) +

Qn
-----

(1 + i)n-1

Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kap az alábbi ütemezésben: a támogatásról szóló 

döntés évében 100 millió Ft, következő évben 100 millió Ft.
referencia ráta = i = 15%

TT = 100 +
100

--------
1 + 0,15

= 100 + 87 = 187

A fenti konstrukció támogatástartalma 187 millió Ft.

B) Kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön

Fogalom:a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezőbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.
Támogatástartalom: a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendő kamatelemek jelenértékeinek összege 

levonva a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek jelenértékeinek összegéből. A konkrét számítás az alábbi 
képlettel történik:

ahol
Q - hitel összege
i - referencia ráta, r = 1/(1+i)
i' - kedvezményes kamatláb (kamatmentes hitel esetén értéke nulla)
P - támogatás visszafizetésének időtartama, beleértve a türelmi időt is (év)
F - türelmi idő években (amíg nem kezdődik meg a hitel törlesztése)

TT = Q * (i - i') *
rP - rF
--------
r - 1

Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás 200 millió Ft 5%-os kedvezményes kamatú hitelt kap. A hitelt türelmi idő nélkül kell törlesztenie 

2 év alatt, egyenlő részletekben.
Q = 200
i = 0,15, r = 1/(1+0,15) = 0,87
i = 0,05
p = 2
F = 0

TT = 200 * (0,15-0,05) *
0,872 - 0,870

------------
0,87 - 1

= 200 * 0,1
*

-0,24
--------
-0,13

= 37,39

E konstrukció támogatástartalma 37,39 millió Ft.

C) Kezességvállalás



Fogalom: A támogatást nyújtó kötelezettségvállalása arra, hogy a kedvezményezett általi nem teljesítés esetén a
felvett hitelt/kölcsönt kamataival együtt visszafizeti.

Támogatástartalom: A kezességvállalás eredményeképpen a kedvezményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb
kamatláb mellett jut hitelhez, ezenkívül a támogatást nyújtó a piaci kezességvállalási díjnál alacsonyabb díjat is
kiköthet. A kezességvállalással fedezett hitel kamatlába és a referencia ráta közötti különbség, szorozva a
hitelösszeggel, jelenértékre számítva, illetve a kezességvállalásért feltételesen fizetendő piaci (számított) díj és a
ténylegesen fizetendő díj különbsége jelenértékének összege. (A kamatláb-különbözet miatti támogatás és a
díjkülönbözet összege.)

A támogatástartalomnak a számítása az alábbi képlet szerint történik:

ahol
Qn - a kezességvállalással lefedett hitelösszeg az n-edik év elején - referencia ráta, r=1/(1+i)
i' - a kezességvállalás miatti kedvezményes kamatláb
P - támogatás visszafizetésének időtartama, beleértve a türelmi időt is (év)
F - türelmi idő években (amíg nem kezdődik meg a hitel törlesztése)
PD - (számított) százalékos piaci kezességvállalási díj
GD - tényleges százalékos (kezességvállalási szerződés szerinti) garanciadíj
PR1 - a kezességvállalásért az első évben fizetendő piaci (számított) díj
PR1' - a kezességvállalásért az első évben ténylegesen fizetendő díj
PRn - a kezességvállalásért az n. évben fizetendő piaci (számított) díj
PRn' - a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendő díj
TT - kamatláb-különbözet miatti támogatás + díjkülönbözetből adódó támogatástartalom

Amennyiben a kezességvállalással fedezett hitel kamatlába meghaladja a referencia rátát, akkor a kamatláb-
különbözet miatti támogatástartalom összege nullának tekintendő, és csak a kezességvállalásért feltételesen fizetendő 
piaci (számított) díj, illetvea ténylegesen fizetendő díj különbségének számítása szükséges.

A díjkülönbözet kiszámításánál a kezességvállalás által lefedett töredékéveket a garantált töredékidőszak 
hosszának a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni.

A százalékban kifejezett piaci (számított) kezességvállalási díj (PD) megállapítása főszabályként (I) az alábbiak 
szerint történik:

I) Az utolsó 10 teljes auditált beszámolóval lezárt évre meg kell határozni a kezességvállaló szervezet átlagos
veszteségét és átlagos kötelezettségállományt. Amennyiben a kezességet nyújtó szervezet nem rendelkezik minimum
tíz évre vonatkozóan ilyen adatokkal, akkor a rendelkezésre álló időszak, de minimum öt év adatait kell figyelembe 
venni. Az öt év elérése után minden évben hosszabbodika figyelembe vett időszak a 10. év eléréséig.

Példa a piaci kezességvállalási díj kiszámítására:

Megnevezés egység 1997 1998 1999 2000 2001 Átlag
1.  Függő jövőbeni 

kötelezettségek
M Ft 30 000 40 000 50 000 80 000 100

000
60 000

2. Tárgyévi beváltás M Ft 550 650 1 850 2 550 3 600 1 840
3. Megtérülések M Ft 50 350 350 550 1 100 480



4. Veszteség (2-3) M Ft 500 500 700 2 000 2 500 1 240
5.  Működési költségek M Ft 350 450 500 700 800 560
6. Veszteség +

Működési költségek 
(4+5)

M Ft 850 950 1 200 2 700 3 300 1 800

7. Piaci díj (6/1) % 3%

 A függő jövőbeni kötelezettségek állománya (1): a garantált hitelállomány

Kezességvállalási kifizetések (2): a tárgyévben beváltott kezességek összege

Megtérülések (3): a beváltott (nem csak a tárgyévben beváltott)
kezességből a tárgyévben behajtás és 
követelésértékesítés során befolyt összeg.

 Működési költségek (5): pénzügyi vállalkozás esetén 2001-től az 
eredménykimutatás 8., 9. és 10. sorának összege,
2000-ig a 11. "Pénzügyi és befektetési
szolgáltatás költségei" sor.

A fenti számítás általános képlet formájában:

PRn = PD*Qn

PRn' = GD*Qn

ahol k az utolsó auditált beszámolóval lezárt év.

II) Amennyiben a kezességvállalást nyújtó szervezet esetében a fenti számítási metódus nem követhető, a 
kezességvállalási díjból adódó támogatástartalom-rész: a fizetett kezességvállalási díj jelenértékének és a hitelt
érdemlően bizonyított piaci kezességvállalási díj jelenértékének különbsége.

Példák a támogatástartalom számítására:

1. példa
Egy vállalkozás 200 millió Ft hitelt vesz fel állami garanciával, így a bank kedvezőbb, 12% kamatlábbal nyújtja a 

hitelt. A hitelt türelmi idő nélkül kell törlesztenie 2 év alatt, egyenlő részletekben. A kezességvállalásért a vállalkozás
a piaci, 2 millió forintos díj helyett egyszeri alkalommal 1 millió Ft-ot fizet.

Q = 200
i = 0,15, r = 1/(1 + 0,15) = 0,87
i' = 0,12
P = 2
F = 0
PR = 2
PR' = 1

A fenti konstrukció támogatástartalma 8,5 millió Ft.

2. példa



Egy vállalkozás 200 millió Ft hitelt vesz fel 2 éves futamidő mellett állami garanciával. A hitel kamatlába 16%, a 
referencia ráta 15%. A kezességvállalásért a vállalkozás a piaci, évi 1 millió forintos díj helyett évente 0,5 millió Ft-
ot fizet.

referencia ráta = 15%
i = 0,15, r = 1/(1+0,15) = 0,87
PR1 = 1
PR1' = 0,5
PR2 = 1
PR2' = 0,5

Jelen esetben a kamatkülönbözet miatti támogatástartalom nullának tekintendő, mivel a hitel kamatlába 
meghaladja a referencia rátát. Ezért a támogatástartalom meghatározásakor csak a vállalkozás által a
kezességvállalásért ténylegesen fizetendő díj és a piaci (számított) díj eltéréséből adódó összeget kell kiszámolni.

Ezen konstrukció támogatástartalma 935 ezer Ft.

3. példa
Egy vállalkozás 100 millió Ft-os hitelt vesz fel 75%-os (fokozatosan csökkenő) kezességvállalással 3 éves 

futamidőre, július 1-jei kezdettel. A hitelkamat piaci. A díjfizetés évenként történik. A tényleges díjmérték évi 1%. A
piaci díjmérték évi 3%. A referencia ráta 11%. A támogatástartalom tehát ez esetben sem tartalmaz
kamatkülönbözeti részt, csak a kezességvállalási díj kedvezményes.

A kalkuláció menete a következő:

TT = 0,5 * 75 * (0,03-0,01) +
75 * (0,03-0,01)

---------------
1+0,11

+
50 * (0,03-0,01)

---------------
(1+0,11)2

+
0,5 * 25 * (0,03-0,01)

--------------------
(1+0,11)3

= 3,096

A kedvezményes garanciadíjból adódó támogatástartalom a fenti példában 3,096 millió Ft.

D) Kamattámogatás

Fogalom:a kedvezményezett által fizetendő kamat egészének vagy egy részének átvállalása.
Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. A támogatástartalom számítása a vissza nem térítendő 

támogatás analógiájára történik,

ahol
Q1 - az első évben nyújtott kamattámogatás
Q2 - a második évben nyújtott kamattámogatás
Q3 - a harmadik évben nyújtott kamattámogatás
(...)
Qn - az n. évben nyújtott kamattámogatás
i - referencia ráta

TT = Q1 +
Q2
----

1 + i
+

Q3
------

(1 + i)2
+ (...) +

Qn
--------

(1 + i)n-1

Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás 200 millió Ft hitelt vesz fel. A fizetendő kamatból 10 százalékpontot az állam vállal át. A hitelt 

türelmi idő nélkül kell törlesztenie 2 év alatt, egyenlő részletekben.



Q1 = 200 x 0,1=20

Q2 = (200-100) x 0,1=10

i = 15%

TT = 20 +
10

--------
1 + 0,15

= 20 + 8,7 = 28,7

E konstrukció támogatástartalma 28,7 millió Ft.

E) Adókedvezmény

Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell
fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy elengedése miatt.

Támogatástartalom: az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása a vissza nem térítendő támogatáshoz 
hasonlóan történik. A számítás során a kapott támogatás vagyis az adókedvezmény teljes összegének jelenértékét
kell kiszámítani.

F) Tőkejuttatás

Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tőkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv, 
annak ellenére, hogy a juttatást a piaci magánbefektető elvével nem lehet alátámasztani.

Támogatástartalom: amennyiben a piaci magánbefektető elvének érvényesülése esetén nem került volna sor
támogatás nyújtására, akkor a támogatástartalmat a következőképpen kell számítani. A tőkejuttatás megfelelően 
diszkontált értékéből (beleszámítva a nyújtott tőkét és a tőkejuttatással kapcsolatban felmerült költségeket) le kell
vonni a tőkejuttatással megszerzett befektetés diszkontált értékét. A befektetés értékénél közvetlenül a befektetésből 
származó, a jövőben elvárt eredményeket (veszteséget vagy nyereséget) kell figyelembe venni, amelyeket a várható
kockázattal kell módosítani. A befektetés költségeinek, illetve eredményének diszkontálása a vissza nem térítendő 
támogatáshoz hasonlóan történik, majd a diszkontálással kapott két értéket kell kivonni egymásból.

T1 - az első évben nyújtott tőkejuttatás részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve)
T2 - a második évben nyújtott tőkejuttatás részösszege
Tn - az n. évben nyújtott tőkejuttatás részösszege
K1 - az első évben a tőkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülő egyéb költségek
Kn - az n. évben a tőkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülő egyéb költségek
E1 - a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított első évi eredménye
E2 - a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított második évi eredménye
En - a támogatott vállalkozás tőkejuttatásból származó, kockázattal módosított n. évi eredménye
i - referencia ráta

Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás az első évben 100 millió Ft, majd a második évben 50 millió Ft tőkejuttatásban részesül. A 

támogatást nyújtónak a tőkejuttatás miatt az első évben további 2 millió Ft közvetlen kiadása merül fel. A beruházás 
eredményeként az első évben 12 millió Ft veszteség, a második évben 5 millió veszteség, a harmadik és negyedik
évben 10-10 millió Ft nyereség keletkezik.

referencia ráta = i = 12%
T1 = 100
T2 = 50
K1 = 2
E1 = -12
E2 = -5



E3 = 10
E4 = 10

TT = [102+44,64)-[(-12)+(-4,46)+(7,97)+(7,12)]

TT = [146,64]-[-1,37] = 148,01

A fenti konstrukció támogatástartalma 148,01 millió Ft.

G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás

Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron és/vagy kedvezőbb feltételekkel jut valamely ingó 
vagy ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.

Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelen értéke.
Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás ingyen jut egy olyan építési telekhez, melynek piaci értéke 100 millió Ft.
E konstrukció támogatástartalma 100 millió Ft.

3. számú melléklet a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelethez

Általános bejelentési űrlap

1. Tagállam
Magyar Köztársaság

2. A támogatási programok és az egyedi támogatások kezelésének szintje
[ ] központi kormányzat szintje
[ ] regionális szint (melyek ezek) ..............................................................................................
[ ] egyéb szint ............................................................................................................................

3. Mely minisztérium vagy más adminisztratív testület tartozik törvényes felelősséggel a programért és annak 
végrehajtásáért

...................................................................................................................................................
Kontakt személy(ek):
...................................................................................................................................................

4. A program elnevezése

5. Jogalap (csatolja ennek másolatát)
Cím:
...................................................................................................................................................
Megjelenés helye és ideje:
...................................................................................................................................................

6. Ha támogatási program
Új program: IGEN/NEM
Ha a támogatási program egy létező program helyébe lép, kérjük jelölje meg, melyiknek.
...................................................................................................................................................

7. Ha létező program



- Bizottságnak való korábbi bejelentés időpontja: ...................................................................
- a Bizottság által adott nyilvántartási kód: ..............................................................................
- a Bizottság jóváhagyó határozatának dátuma: .......................................................................
- támogatást jóváhagyó levél iktató száma: .............................................................................
- a változó szabályok és feltételek részletezése: ......................................................................

8. Támogatási program vagy egyedi támogatás
Határozza meg a támogatás elsődleges célját a 8.1., 8.2. vagy a 8.3. pont alapján (csak egy célt jelöljön meg).
Jelölje meg a másodlagos célokat, amennyiben léteznek:
...................................................................................................................................................
8.1. Horizontális

Mi a célja? (pl. foglalkoztatás, képzés, kis- és középvállalkozások támogatása, kutatás-fejlesztés,
környezetvédelem, energiatakarékosság stb.)

8.2. Regionális
Mely régiók (területek) [NUTS III. (megyei) vagy alacsonyabb szintű] jogosultak?
...........................................................................................................................................
Van/vannak olyan régiók (területek), amelyek teljesen vagy részlegesen a Strukturális Alapok 1. vagy 2.
célkitűzése alapján is jogosultak támogatásra?
...........................................................................................................................................

8.3. Ágazati
Mely ágazatok [NACE három szám vagy megfelelő nemzeti besorolás (TEÁOR)] jogosultak?

...........................................................................................................................................

9. Egyéb támogatási feltételek
Határozza meg a kedvezményezettekre vonatkozó megszorításokat (pl. foglalkoztatottak száma, árbevétel,
mérlegfőösszeg) vagy a kedvezményezetti kört meghatározó egyéb feltételeket.
...................................................................................................................................................

10. Melyek a támogatás formái?
[ ] vissza nem térítendő támogatás
[ ] visszatérítendő támogatás (ismertesse a feltételeket):

...........................................................................................................................................
[ ] kedvezményes kamatozású hitel (ismertesse a feltételeket):

...........................................................................................................................................
[ ] kamattámogatás
[ ] adókedvezmény
[ ] kezességvállalás (a kezességvállalás biztosításának feltételei és a kezességvállaláshoz kapcsolódó költségek):
...................................................................................................................................................
[ ] egyéb (részletezze): .............................................................................................................
...................................................................................................................................................
Minden támogatási formánál meg kell adni a rá vonatkozó szabályok és alkalmazási feltételek pontos leírását,
ideértve különösen a támogatási intenzitás mértékét, illetve, hogy a nyújtott támogatás adóköteles-e, és hogy az
adott támogatást meghatározott feltételek teljesülése esetén automatikusan adják-e, vagy az illetékes hatóságoknak
van-e mérlegelési jogkörük.
...................................................................................................................................................

11. Az egyes támogatási formáknál adja meg az elszámolható költségek körét (pl. telek, épületek, berendezések,
személyi, képzési, tanácsadási díj stb.):
...................................................................................................................................................

12. Van-e olyan előírás, hogy a támogatást vissza kell-e fizetni, ha a projekt sikeres (különösen a sikerkritériumának
meghatározása)

13. A szankciók (pl. visszafizetés) pontos meghatározása, amennyiben a kedvezményezett nem tartja be a támogatás
szabályait.
...................................................................................................................................................



14. Több támogatási forma esetén, milyen mértékben kombinálhatók azok?
14.1. Támogatáshalmozódási szabályok más támogatási programokkal való kapcsolat esetén?

......................................................................................................................................

15. Támogatási program esetén
A program időtartama:
15.1. Mikortól meddig hatályos:
15.2. Létező támogatási program meghosszabbítása? IGEN/NEM
15.3. Ha IGEN, milyen időtartamra?

16. Költségvetési keretösszeg
16.1. Mekkora a támogatási program, illetve az egyedi támogatás költségvetése annak teljes időtartama alatt?

......................................................................................................................................
Amennyiben létező program módosul, adja meg az elmúlt három évre vonatkozóan:
......................................................................................................................................
- a kötelezettségvállalásokat a program alapján:

..................................................................................................................................
vagy adóintézkedések esetében
- a becsült bevétel kiesést:

..................................................................................................................................
16.2. Mutassa be a program költségvetését éves bontásban.

......................................................................................................................................

Egyéb rendelkezések

17. Azon programok esetében, melyek elsődlegesen nem ágazati, illetve regionális célúak, határozza meg a várható 
ágazati vagy regionális hatásokat.
...................................................................................................................................................

18. A program keretében a kedvezményezettek becsült száma:
[ ] Kevesebb mint 10
[ ] 10-50
[ ] 51-100
[ ] 101-500
[ ] 501-1000
[ ] több mint 1000

19. Mely intézkedések biztosítják a támogatott projekt jogszabályban foglalt célokkal való összhangját?
...................................................................................................................................................
A Bizottság informálására tett lépések a program alkalmazásával kapcsolatban (pl. éves jelentés):
...................................................................................................................................................

20. Indokolja meg, hogy a tervezett támogatás miért tekintendő összeegyeztethetőnek a közösségi szabályokkal, 
amennyiben a bejelentésben leírt támogatási célokból ez nem következik automatikusan, a támogatási program
vagy egyedi támogatás természetére tekintettel. Amennyiben szükséges, az indokolást támassza alá statisztikai
adatokkal.
...................................................................................................................................................

21.Más releváns információk, ideértve a tervezett munkahelyteremtést és munkahelymegőrzést is:
...................................................................................................................................................

Kutatás-fejlesztési támogatás

1. Célok
Az intézkedés céljainak és a támogatott kutatás-fejlesztések típusának és természetének részletes bemutatása.



...................................................................................................................................................

2. A támogatandó kutatás-fejlesztési szakasz leírása (Az alpontok a különböző kutatás-fejlesztési szakaszokat jelölik,
kérem a megfelelő szakaszt töltsék ki):
2.1. Alapkutatás

...........................................................................................................................................
2.2. Alkalmazott kutatás

...........................................................................................................................................
2.3. Kísérleti fejlesztés

...........................................................................................................................................

3. A támogatás elszámolható költségei
3.1. Személyi jellegű ráfordítások:

...........................................................................................................................................
3.2. Ellátás, anyagok (folyó költségek) stb.:

...........................................................................................................................................
3.3. Berendezések és gépek:

...........................................................................................................................................
3.4. Telek és épületek:

...........................................................................................................................................
3.5. Tanácsadás és ezzel egyenértékű szolgáltatások, ideértve a kutatás eredményeinek, a szabadalmaknak, a 

know-how beszerzését, jogok engedélyezését stb.:
...........................................................................................................................................

3.6. Közvetlenül a kutatás-fejlesztésnek tulajdonítható általános költségek:
...........................................................................................................................................

3.7. Megvalósíthatósági tanulmány
...........................................................................................................................................

3.8. Egyéb
...........................................................................................................................................

3.9. Kérjük, hogy határozza meg pontosan a támogatás intenzitását:
...........................................................................................................................................

3.10. A kutatás-fejlesztési keretszabály hatálya alá tartozó programok esetében adja meg a költségvetést
vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek szerinti bontásban.

...........................................................................................................................................

4. Közös kutatások
4.1. Több támogatható vállalat együttműködve hajtja végre a projekteket? Vannak speciális feltételek? Ha igen, 

melyek ezek?
...........................................................................................................................................

4.2. Lehetséges-e a támogatási tervezet alapján a vállalatok és más testületek, mint kutatóintézetek vagy
egyetemek közötti együttműködés? Speciális feltételek mellett? Ha igen, mutassa be ezeket.

...........................................................................................................................................

5. Nemzetközi vonatkozások
Van valamilyen nemzetközi vonatkozása az egyedi támogatásra, illetve a támogatási programra vonatkozó
tervezetnek (pl. Esprit, Eureka projektek)? Amennyiben igen, melyek ezek:
...................................................................................................................................................
5.1. Tartalmaz a javaslat más országokban honos partnerekkel való együttműködést? Ha igen, mutassa be, melyek 

ezek:
...........................................................................................................................................
a) a tagállamok

........................................................................................................................................
b) nem tagállamok

........................................................................................................................................
c) vállalkozások más országokban

........................................................................................................................................



5.2. A tervezet teljes költsége (egyedi támogatások/támogatási programok)
...........................................................................................................................................

5.3. Adja meg a teljes költséget partnerek szerinti bontásban
...........................................................................................................................................

6. A kutatás-fejlesztés eredmények alkalmazása
6.1. Kinek a tulajdonát képezi a kérdéses kutatás-fejlesztési eredmény?

...........................................................................................................................................
6.2. Vannak-e az engedélyek megadásához kapcsolódó egyéb feltételek, tekintetbe véve az eredményeket?

...........................................................................................................................................
6.3. Vannak-e a kutatás-fejlesztési eredmények általános nyilvánosságra hozatalára, illetve elterjesztésére

vonatkozó szabályok?
...........................................................................................................................................

6.4. Mutassa be az eredmények későbbi felhasználására/fejlesztésére vonatkozó tervezett intézkedéseket.
...........................................................................................................................................

Képzési támogatás

1. Tagállam
1.1. Érintett tagállam: Magyar Köztársaság
1.2. Érintett régió (ahol releváns): ............................................................................................
1.3. Illetékes hatóság: ...............................................................................................................

- Kontaktszemély neve: ....................................................................................................
telefon: ..................................................................................................................
fax: ........................................................................................................................

2. Támogatás meghatározása
2.1. Támogatás elnevezése: ......................................................................................................
2.2. Támogatás jellege

2.2.1. Támogatási program: IGEN/NEM
2.2.2. Támogatás, melyet támogatási program alapján nyújtanak, azonban azt egyedileg kell bejelenteni

(meghaladja a 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget): IGEN/NEM
Mely támogatási program alapján nyújtják?
Elnevezés: ...............................................................................................................
A Bizottság által adott nyilvántartási kód: .............................................................
A Bizottság jóváhagyó határozatának dátuma: ......................................................

2.2.3. Egyedi támogatás, melyet nem támogatási program alapján nyújtanak: IGEN/NEM
2.3. A 2.2.1. pont esetén a támogatási program már létezőt módosít vagy hosszabbít meg: IGEN/NEM

Ha, Igen, akkor a támogatási programot bejelentették a Bizottságnak: IGEN/NEM
A Bizottság által adott nyilvántartási kód: .......................................................................
A Bizottság jóváhagyó határozatának dátuma: ................................................................
Támogatást jóváhagyó levél iktató száma: ......................................................................
Mik a legfontosabb módosítások: ....................................................................................

3. Jogalap
(Minden vonatkozó jogszabály, ami releváns)
3.1. Elnevezés: ..........................................................................................................................
3.2. Megjelenés helye és ideje: .................................................................................................
Kérem csatoljon egy példányt a jogalap szövegéből (ha csak tervezet akkor is): ....................

4. Kedvezményezettek
4.1. A támogatás kedvezményezettjei: .....................................................................................

[ ] Bármilyen vállalkozás
[ ] Csak mikrovállalkozások



[ ] Csak kis- és középvállalkozások
[ ] Csak a következő: .........................................................................................................

4.2. Támogatási program esetében körülbelül hány kedvezményezettre számítanak: .............

5. A támogatás célja
5.1. Mi a támogatás célja, ahol lehetséges jogcímenként: ........................................................
5.2. Speciális vagy általános képzési támogatásnak minősül a tervezet?

[ ] Speciális képzési támogatás
A támogatás leírása: ...........................................................................................................
[ ] Általános képzési támogatás
A támogatás leírása: ...........................................................................................................

6. Támogatás formája
[ ] Vissza nem térítendő
[ ] Adókedvezmény
[ ] Egyéb, kérem határozza meg: ..............................................................................................

7. Elszámolható költségek köre
Minden támogatási jogcím esetén részletesen határozza meg az elszámolható költségek körét. Támogatási
programok esetén az elszámolható költségek azok, amelyeket a program alapján nyújtott támogatások
tartalmaznak.

Leírás Összeg
[ ]  Az oktató személyi jellegű ráfordításai
[ ]  Az oktatók és a képzésben részt vevők 

útiköltségei
[ ] Egyéb folyó költségek
[ ] Berendezések és eszközök értékcsökkenése,

olyan mértékben, ahogy azokat a képzés céljára
felhasználták

[ ] Irányítási és tanácsadási szolgáltatások a
képzéssel kapcsolatban

[ ]  A képzésben részt vevők személyi jellegű 
ráfordításai a fenti elszámolható költségek
teljes összegéig
Összesen:

Az elszámolható költségeket hiteltérdemlően, dokumentumokkal kell bizonyítani.

8. Támogatási intenzitás
8.1. Mekkora a támogatási intenzitás az elszámolható költségek arányában? (Támogatási jogcímenként és

kedvezményezetti csoportonként külön-külön.)
................................................................................................................................................

9. A támogatási programmal kapcsolatos egyéb információk
9.1. Mi a támogatás lejárata? (a támogatásra feljogosító jogszabály végső határideje): ..........
9.2. Mely ágazatokra vonatkozik a program és melyeket zár ki a kedvezményezettek köréből?

................................................................................................................................................
9.3. Mi a program költségvetése (ahol lehetséges éves bontásban): ........................................

10. Támogatáshalmozódási szabály
10.1. Össze lehet vonni a program alapján nyújtott támogatásokat egyéb helyi, regionális, nemzeti vagy uniós

forrásból származó programmal, amely ugyanazokra az elszámolható költségekre terjed ki? IGEN/NEM
Ha IGEN, mik az eljárási szabályok és a maximális támogatási intenzitások? ....................



Regionális támogatás

1. Mely régiókat érinti a támogatás?

2. Kedvezményezettek köre
[ ] Minden vállalkozás
[ ] Csak kis- és középvállalkozások
[ ] Csak kisvállalkozások
[ ] Csak mikrovállalkozások
Nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozás vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozás szerkezetátalakítása részesül-
e támogatásban? [ ] igen [ ] nem

3. A támogatás célja
[ ] Termék-előállításhoz kapcsolódó beruházás
[ ] Munkahelyteremtő beruházás
[ ] Működési támogatás
Amennyiben a támogatást termék-előállításhoz kapcsolódó beruházáshoz vagy munkahelyteremtő beruházáshoz 
nyújtják akkor az alábbi feltételek teljesülnek-e?
a) Megkezdett beruházásokhoz támogatás nem nyújtható, kivételt képeznek a főszabály alól az 

adókedvezmények.
[ ] Szerepel a tervezetben.

b) Regionális beruházási támogatás esetében a kedvezményezettnek minimum 25% saját forrással kell
rendelkeznie.
[ ] Szerepel a tervezetben.

Megjegyzések:
...................................................................................................................................................

4. Támogatás formája
[ ] vissza nem térítendő támogatás
[ ] kamattámogatás
[ ] adókedvezmény
[ ] TB-i járulékcsökkentés
[ ] állami tulajdonú részvények kedvező feltételek melletti értékesítése
[ ] a piaci feltételeknél kedvezőbb kamatozású kölcsön
[ ] kezességvállalás
[ ] gyorsított amortizáció
[ ] egyéb (kérem határozza meg) ..............................................................................................

5. Termék-előállításhoz kapcsolódó beruházás
5.1. Beruházási célú támogatás

[ ] új telephely létesítéséhez, vagy
[ ] meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódik, vagy
[ ] a termékben, szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó 
tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, illetve

[ ] keretében olyan vállalkozás megvásárlása, amely a vásárlás nélkül megszűnt volna
[ ] egyéb (nevezetesen) ........................................................................................................
Szinten tartás ki van-e zárva a tervezetben?
[ ] igen [ ] nem
Megjegyzés: .........................................................................................................................

5.2. Mi az elszámolható költségek számításának alapja a tervezetben?
[ ] telek [ ] épület [ ] gépek/berendezések [ ] immateriális javak?
[ ] egyéb (kérem, fejtse ki ...................................................................................................)

5.3. Mely immateriális javak szerepelnek az elszámolható költségben?
Kérem fejtse ki: ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................



Szerepel-e a tervezetben, hogy nagyvállalatok esetében az immateriális javak bekerülési értéke nem haladhatja
meg a beruházás értékének 25%-át?
[ ] igen [ ] nem
Szerepel-e a tervezetben, hogy a beruházás eredményét csak a kedvezményezett használhatja, és annak
szerepelnie kell az eszközei között?
[ ] igen [ ] nem
Milyen hazai jogszabályok garantálják, hogy a beruházás eredményét az eredeti célnak megfelelően minimum 
öt évig folyamatosan működtetni fogja a kedvezményezett?
..............................................................................................................................................

5.4. Melyek a támogatási intenzitások és milyen módon kerültek meghatározásra?
..............................................................................................................................................
A támogatás adóköteles-e? [ ] igen [ ] nem
Minden támogatási forma esetében részletezze a körülményeket úgy, hogy abból a Bizottság ki tudja számolni
a támogatás maximális intenzitását.
Vissza nem térítendő támogatás (Hatályos amortizációs szabályok, valamint a társasági nyereség adókulcs
mértéke):
..............................................................................................................................................
Alacsony kamatozású kölcsön- vagy kamatkedvezmény:

kamatkedvezmény maximum értéke: .............................................................................
a hitel maximum futamideje: ..........................................................................................
a hitel és az elszámolható költségek aránya: ..................................................................
a türelmi idő maximális hossza: ......................................................................................
alacsony kamatozású kölcsön esetén a minimális kamat mértéke: .................................

Kezességvállalás:
Milyen típusú hitelhez kapcsolódik a kezességvállalás?
..............................................................................................................................................
A kezességvállalás során megvalósuló támogatás támogatástartalmának megállapításához szükséges
információk: (lejárat, mérték, összeg)
..............................................................................................................................................
Megjegyzések:
..............................................................................................................................................

5.5. Milyen hazai jogszabályok garantálják, hogy a beruházás eredményét az eredeti célnak megfelelően minimum 
öt évig folyamatosan üzemeltetni fogja a kedvezményezett?
..............................................................................................................................................

6. Munkahelyteremtő beruházás
6.1. Beruházási célú támogatás csak

[ ] új telephely létesítéséhez, vagy
[ ] meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez,
[ ] immateriális javak beszerzéséhez, vagy
[ ] a termékben, szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó 
tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható így szinten 
tartás nem finanszírozható, illetve

[ ] keretében olyan vállalkozás megvásárlása, amely a vásárlás nélkül megszűnt volna.
[ ] egyéb (nevezetesen ........................................................................................................)

6.2. Az érintett munkahelyek csak az induló beruházás végrehajtásához kapcsolódnak?
[ ] igen

6.3. Amennyiben a beruházást nem új vállalkozás valósítja meg, akkor mi a referencia-időszak a létrehozandó 
munkahelyek számításánál?
..............................................................................................................................................

6.4. A munkahelyek létrehozása során megszűnő munkahelyek száma a végeredményből levonásra került:
[ ] igen [ ] nem

6.5. Mi alapján számítják ki a támogatástartalmat?
[ ] létrehozott munkahelyenként a munkabér százaléka,
[ ] létrehozott munkahelyenként előre meghatározott összeg,
[ ] egyéb (kérem fejtse ki ....................................................................................................)



A munkabérköltség a bruttó bért jelenti (pl. adózás előtti összeg, a kiegészítő szociális járadékok, tb-
járulékok). Minden esetben kérem, írja le a bér felépítését (számadatokkal együtt), hogy a Bizottság ki tudja
számolni a támogatási intenzitást.

..............................................................................................................................................
6.6. Milyen hazai jogszabályok garantálják, hogy a beruházás eredményeként létrejövő új munkahelyeket 

minimum öt évig folyamatosan fenntartja a kedvezményezett?
..............................................................................................................................................

7. Működési támogatás
7.1. Amennyiben a tervezet működési támogatást nyújt: .........................................................

Mi a regionális hátrány természete? Határozza meg a hátrány okait és fontosságát.
..............................................................................................................................................
Mutassa be, hogy a támogatás jogos a régió fejlődése szempontjából:
..............................................................................................................................................
Írja le, hogy a támogatás formája és lejárata miért megfelelő a hátrány csökkentésére:
..............................................................................................................................................
Mutassa be, hogy a támogatás mértéke arányos a hátrány megszüntetéséhez szükséges összeggel:
..............................................................................................................................................
Milyen intézkedések történtek, hogy a támogatás időben csökkenő mértékű legyen?
..............................................................................................................................................
A támogatás életbe léptetése nem növelheti a más tagállamokba irányuló exportot.

8. A tervezet hatálya
8.1. Szállítási ágazat

A tervezet támogatást nyújt a szállítási ágazatban: IGEN/NEM
Ha IGEN, akkor tartalmaznia kell a tervezetnek a következőket: Nem szerepelhet az elszámolható beruházási 
költségek körében szállításra használt felszerelés vagy eszköz.
Tartalmazza a tervezet ezt a kitételt? IGEN/NEM

8.2. Acélipar, hajóépítés, szintetikusszál-ipar és gépjárműipar
A tervezet támogatást nyújt az egyik vagy több fent említett ágazatban: IGEN/NEM
Ha IGEN, melyik ágazatban: ...............................................................................................
Milyen intézkedéseket tett a nemzeti hatóság, hogy az ezekre az ágazatokra vonatkozó speciális szabályokat
betartsák?
..............................................................................................................................................

8.3. Nagyberuházásokra vonatkozó keretszabály
A tervezet támogatást nyújt a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatásokra vonatkozó
multiszektorális keretszabályról szóló bizottsági közlemény (2002/C 70/04) hatálya alá tartozó
beruházásoknak: IGEN/NEM
Ha IGEN, akkor tartalmaznia kell a tervezetnek a következőket: Minden a keretszabály hatálya alá tartozó 
beruházást egyedileg be kell jelenteni a Bizottságnak.
Tartalmazza a tervezet ezt a kitételt? IGEN/NEM

8.4. A tervezet kizárólag csak bizonyos ágazatokban nyújt támogatást: IGEN/NEM
Ha IGEN, melyikben: ..........................................................................................................

9. Támogatáshalmozódási szabályok
9.1. Ha a tervezet különböző típusú regionális támogatásokat nyújt és/vagy beruházási és munkahelyteremtő 

beruházási támogatási kombinál, akkor az elszámolható költségek köre összevonható-e úgy, hogy fedezze
mindkettőt? IGEN/NEM

HA IGEN, mi az eljárás? .......................................................................................................
9.2. A tervezet alapján nyújtott támogatás elszámolható költsége összevonható-e úgy egyéb nemzeti, regionális

vagy közösségi forrásból származó támogatással, hogy azonosak legyenek? IGEN/NEM
HA IGEN, mi az eljárás? .......................................................................................................
9.3. Milyen intézkedéseket tett a nemzeti hatóság, hogy a különböző típusú támogatások elszámolható

költségeinek összevonására vonatkozó szabályok teljesülnek-e?

10. A tervezet lejárta



10.1. Mikor jár le a tervezet? (a támogatásra feljogosító adminisztratív intézkedés végső határideje):
10.2. A tervezet alapján lehetséges-e, hogy a regionális támogatási térképben beálló változásokat (intenzitások,

lefedettség) automatikusan átveszi a tervezet? IGEN/NEM

11. A tervezet költségvetése
11.1. Mi a tervezet költségvetése? (Ahol lehet, ott éves bontásban.) .......................................
11.2.Ahol a tervezet módosít vagy meghosszabbít egy már létező támogatást, mi volt a legutolsó költségvetés, és 

ahol lehetséges, mekkora összeget vesz át a korábbi támogatástól?
..............................................................................................................................................

12. Jogalap
A bejelentési űrlaphoz kérem csatolják a tervezet alapjául jogszabálytervezetet, valamint a jogalapként 
megjelölt jogszabályt.

13. Éves jelentés
Amennyiben a tervezet módosít vagy meghosszabbít már létező támogatást, akkor a legutolsó beszámolót is 
csatolják a bejelentési űrlaphoz.

Környezetvédelmi célú támogatás

1. A támogatás részletes leírása, valamint a támogatási jogcímek részletezése, az elérni kívánt környezetvédelmi cél
alapján
...................................................................................................................................................

2. Az intézkedés leírása
...................................................................................................................................................

3. Az intézkedés és a kedvezményezettek részletes meghatározása
...................................................................................................................................................

4. A beruházások összes költségeinek és elismerhető költségeinek a részletes leírása
...................................................................................................................................................

5. Ha az intézkedést már korábban alkalmazták, milyen környezetvédelmi eredményeket értek vele el?
...................................................................................................................................................

6. Ha az intézkedés új, milyen környezetvédelmi eredményeket remélnek alkalmazásától, és ezt milyen időszakon 
belül?
...................................................................................................................................................

7. Ha a támogatást szabványok meghaladása végett nyújtják, melyek az alkalmazandó szabványok, és az intézkedés
miként éri el a környezetvédelem magasabb szintjét?
...................................................................................................................................................

8. Ha a támogatást kötelező szabványok hiányában nyújtják, kérjük adja meg a támogatás módjának részletes 
leírását
...................................................................................................................................................

4. számú melléklet a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelethez

A 30. § (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó kistérségek

- Celldömölki



- Letenyei
- Őriszentpéteri
- Téti
- Vasvári
- Zalaszentgróti

5-6. számú melléklet a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelethez


