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Előszó 
 
 
Magyarország az 1991-ben aláírt Európai Megállapodással 
összeegyeztethetetlennek ismerte el - a két felet érintő kereskedelmet illetően 
- bizonyos ágazatok vagy vállalatok verseny-torzító állami támogatását, továbbá 
vállalta, hogy ennek elbírálása során az EK-szabályozás és jogalkalmazás elveit és 
kritériumait figyelembe fogja venni. Egyidejűleg vállalta a magyar jog EU-éhoz 
való közelítését is, már akkor a csatlakozás reményében …  
 
A társulási megállapodás aláírását követően 1992-től az állami támogatások 
leltárba vétele és versenyszabályok szempontjából való megítélése a 
Pénzügyminisztérium hatáskörébe került. Fokozatosan megteremtődtek a 
szakmai, személyi és jogi feltételek ahhoz, hogy az állami támogatások területén 
az Európai Megállapodásból adódó kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok 
teljesítésére külön szervezeti egység jöjjön létre: az államháztartásról szóló 
törvény 1997-ben a pénzügyminisztert nevezte meg főfelelősként az állami 
támogatások Európai Megállapodással való összhangjáért.  
 
A csatlakozási tárgyalások megindulásával és a magyar kormány hivatalos 
tárgyalási pozíciójának az EU részére történt átadásával ez a 
kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó hazai teendők szélesebb értelmet 
kapnak, hiszen a csatlakozásig támogatási rendszerünket a közösségi kritériumok 
alapján való megítélés számára transzparenssé kell tenni, magát az ellenőrzési 
eljárást közelíteni kell a Bizottságéhoz és addigra biztosítani kell a támogatási 
rendszer elemeinek a versenyszabályokkal való teljes körű összhangját. 
 
A csatlakozásra való értettséget értékelő, az Európai Bizottság "Magyarország 
előrehaladásáról a tagság felé" című, 1998-ban publikált első éves jelentésében 
(ún. ország-jelentés vagy Regular Report) kifogásolta, hogy az állami 
támogatások terén addig történt lépések nem kielégítők: a 
Pénzügyminisztériumon belül működő egység nem tartja naprakészen nyilván az 
állami támogatási tervezetek Európai Megállapodással való összhangjának 
megítéléséhez szükséges információkat, továbbá, hogy az állami támogatásokra 
vonatkozó magyarországi szabályok nincsenek teljesen összhangban az Európai 
Megállapodással. Felhívta a figyelmet arra, hogy az állami támogatások előzetes 
engedélyezésének jogi szabályozása további jogharmonizációs lépéseket kíván, 
és hogy az állami támogatások ellenőrzéséért felelős szervezetet fel kell ruházni 
az állami támogatások nyújtása rendszerszerű ellenőrzéséhez szükséges 
hatáskörrel is. 
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A csatlakozási követelményekre reagálva született 1999. májusában "A 
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások előzetes bejelentési 
kötelezettségéről és annak az Európai Megállapodással való összhangjának 
vizsgálatáról” szóló 76/1999 (V. 26.) Korm. rendelet, és felállításra került a 
Pénzügyminisztérium szervezetén belül a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI). A 
kormányrendelet értelmében minden állami támogatást tartalmazó 
jogszabálytervezetet előzetesen be kell jelenteni a TVI-nek, amely azt az 
Európai Megállapodás 62. cikkében vállalt kötelezettségünk alapján véleményezi. 
 
A TVI munkatársai által összeállított TVI információs füzetek célja az állami 
támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabályok olyan kivonatos ismertetése, 
amely a releváns kritériumokat emeli ki a szabályok terjedelmes szövegéből. A 
kiadvány ezen felül a témához szorosan kapcsolódó egyéb dokumentumok 
közlését (éves jelentés, közösségi joganyag fordítások) illetve azok ismertetését 
feladatának tekinti. 
 
A kiadvány évente 3-4 alkalommal fog megjelenni, és elsősorban a tárcák, 
kamarák, érdekképviseleti szervezetek, valamint a megyei és regionális 
területfejlesztési tanácsok tájékoztatása céljából.  
  
 
Budapest, 2000. január 
 

Hargita Eszter 
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PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 

Támogatásokat Vizsgáló 
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A Támogatásokat Vizsgáló Iroda feladatai, munkája 
 
• Magyarország az 1991-ben aláírt Európai Megállapodással összeegyeztethetetlennek 

ismerte el - a két felet érintő kereskedelmet illetően - bizonyos ágazatok vagy vállalatok 
verseny-torzító állami támogatását, továbbá vállalta, hogy ennek elbírálása során az EK-
szabályozás és jogalkalmazás elveit és kritériumait figyelembe fogja venni. E 
kötelezettség teljesítéséért az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 48. §. 
r) pontja értelmében a pénzügyminiszter felel, aki ezt a feladatot, a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda (TVI) útján látja el, amely 1999. június 26. óta működik. A TVI - a 
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások előzetes bejelentési kötelezettségéről és 
annak Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról szóló 76/1999. (V. 26.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint – az Európai Unió állami támogatási szabályaival 
való összevethetőség szempontjából véleményez minden támogatási intézkedést 
tartalmazó jogszabálytervezetet és pályázati kiírás-tervezetet. 

  
A véleményezés ún. előzetes vélemény kiadásából, valamint minden a Kormány elé kerülő 
új támogatást tartalmazó tervezet esetében különvélemény csatolásából áll. A TVI 1999. 
folyamán 50 esetben adott előzetes véleményt. A bejelentett esetek 20%-a nem tartozott 
az Európai Megállapodás állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá. 
A terveztek az esetek közel 60%-ban összhangban voltak a vonatkozó közösségi 
jogszabályokkal, és öt alkalommal állapította meg a TVI, hogy a teljes körű 
kompatibilitás megteremtéséhez milyen módosítások lennének szükségesek. Két esetben 
pedig nem állt az Iroda rendelkezésére elegendő információ a véleményezéshez, illetve az 
összeegyeztethetőség nem volt megállapítható a rendelkezésre álló ismeretek alapján, 
csak a későbbi konkrét pályázati kiírások ismeretében. Arányát tekintve a megkeresések 
legnagyobb százaléka munkaügyi központokból érkezett (12 eset), illetve jelentős arányt 
képviselnek a műszaki, kutatási pályázatok is. 

  
• A TVI aktív kapcsolatot tart fenn az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságával. Az 

Európai Megállapodás 62. cikkében foglaltak alapján ugyanis megkeresésre mindkét fél 
köteles tájékoztatni a másik felet bármely konkrét támogatási ügyről. Az Európai 
Bizottsággal számos más kérdésben is folyamatos a kapcsolattartás: a TVI részt vesz a 
Társulási Bizottság őt érintő munkájában; valamint szakmai értekezleteken, fórumokon és 
továbbképzéseken képviselteti magát. Az Európai Megállapodás 62. cikk 4.b) pontja 
alapján a TVI minden évben jelentést készít az Európai Unió Bizottság számára a 
versenyszférának nyújtott támogatások összegéről, formájáról (vissza nem térítendő-, 
kamattámogatás, kezességvállalás stb.) és céljáról (kutatás-fejlesztés, területfejlesztés, 
környezetvédelem, KKV, stb.). 

  
• Az Európai Közösség állami támogatásokra vonatkozó szabályai hazai alkalmazásának 

feltételeiről szóló 2115/1999. (V. 26.) Korm. határozat 13. pontja kötelezi a TVI-t, hogy 
félévente tájékoztatót készítsen az Európai Közösség állami támogatási szabályaiban 
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bekövetkezett változásokról. Tekintettel arra, hogy a közösségi szabályok folyamatosan 
módosulnak, bővülnek, a változások rendszeres követése nélkül nem lehetséges az 
Európai Megállapodásból származó kötelezettségek teljesítése. Továbbá fontos az is, 
hogy e változásokat a támogatási tervezeteket készítő jogalkotók is megismerjék.  

• A TVI különböző ismeretterjesztő, tájékoztató anyagokat készít az Európai Unió állami 
támogatási szabályairól. Ezen kiadványok honlapunkon megtalálhatóak és bárki által 
letölthetőek (elérhetőség a www.meh.hu címen keresztül a Pénzügyminisztérium 
honlapján). 
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A Támogatásokat Vizsgáló Iroda tájékoztatója az Európai Közösség állami támogatási 
szabályairól 

 

 

Jelen információs füzet az Európai Közösség állami támogatásokra vonatkozó azon anyagi 
szabályait1 ismerteti kivonatos formában, amelyek a magyarországi régiókhoz hasonló 
fejlettségi szintű tagállami régiókban (ún. elmaradott térség) relevánsak. Az ismertetés célja 
szakmai információk nyújtása a hazai jogszabályok fokozatos kiigazításához a 
jogszabályalkotók, támogatás nyújtók számára, annak érdekében, hogy az EU szabályoknak 
való megfelelés legkésőbb csatlakozásig megteremtődjön. 

Az Európai Közösség állami támogatásokra vonatkozó anyagi szabályai – a támogatások 
célját tekintve - három nagy csoportba sorolhatók: horizontális, regionális és szektoriális 
támogatásokra vonatkozó szabályok. A horizontális támogatások körébe tartozik a kis- és 
középvállalkozások, a kutatás-fejlesztés, a környezetvédelem, a képzés, a foglalkoztatás, a 
nehéz helyzetbe került vállalatok megmentési és szerkezetátalakítás támogatása, melyekre 
vonatkozó szabályokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ún. elmaradott térségekben 
beruházási célra nyújtott regionális támogatásokra és a támogatás-halmozódásra vonatkozó 
szabályokat a 2. sz. melléklet foglalja össze. A szektoriális szabályokat, vagyis az ún. 
érzékeny szektorokban2 (gépjárműipar, hajóépítés, szintetikus szál ipar, szárazföldi-, tengeri-
szállítás és légi közlekedés, acélipar, szénbányászat) nyújtott támogatásokra vonatkozó 
szabályokat a 3. sz. melléklet ismerteti. A 4. sz. melléklet az állami kezességvállalásra, az 
adókedvezményekre, és a rövidtávú exporthitelezésre vonatkozó szabályokat, valamint a kis 
összegű támogatásokra vonatkozó de minimis szabályt ismerteti.  

A szabályokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az adott projekthez igénybe vett 
összes támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti vagy 
közösségi forrásból származik. A támogatás mérőszámai támogatástartalomban3 értendők. 

 

 

                                                 
1 A szabályok teljes angol nyelvű szövegét a „European Communities: Competition law in the European 
Communities, Volume IIA: Rules applicable to State aid, Luxembourg (ISBN 92-828-4008-5)” című kiadvány 
tartalmazza. Ezen felül a szabályok angol nyelvű szövege a Pénzügyminisztérium honlapján a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda oldalain (http://www.meh.hu/defhu.htm), valamint az Európai Bizottság Verseny 
Főigazgatóságának honlapján (http://europa.eu.int/comm/dg04/index_en.htm) keresztül is elérthető. 
2 A közösségi szabályok értelmében a mezőgazdaság és a halászat is az érzékeny szektorok közzé sorolandó, az 
Európai Megállapodás állami támogatási szabályai azonban nem vonatkoznak e két szektorra, ezért jelen 
tájékoztató sem ismerteti az ezekre vonatkozó szabályokat.  
3 Támogatástartalom: a támogatás eredményeképpen a kedvezményezett számára nettó bevételként, 
költségcsökkenésként vagy adózott eredmény növekményeként megjelenő összeg jelenértéke. 
A támogatástartalom és támogatás intenzitás számolására vonatkozó útmutatót az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998 (XII. 31.) Korm. rendelet 7/a. és 7/b. melléklete tartalmazza.  
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TÁMOGATÁS CÉLJA ALKALMAZANDÓ SZABÁLY 
Érzékeny iparágakban tevékenykedő vállalatok 
bármilyen célú támogatása specifikus egyedi támogatás 
formájában, vagy általános támogatási programon belül

Adott érzékeny iparág támogatására vonatkozó szabály

Induló beruházás (nagyvállalat) Regionális támogatás 
Induló beruházás (kis- és középvállalkozás) Regionális támogatás + kis- és középvállalkozások 

támogatása 
Induló beruházáshoz kötött munkahelyteremtés 
(nagyvállalat) 

Regionális támogatás 

Induló beruházáshoz kötött munkahelyteremtés (kis- és 
középvállalkozás) 

Regionális támogatás + kis- és középvállalkozások 
támogatása 

Nem induló beruházáshoz kötött munkahelyteremtés Foglalkoztatási támogatás 
Munkahelyek megtartása Foglalkoztatási támogatás 
Környezetvédelmi kiadáshoz nyújtott támogatás Környezetvédelmi támogatás 
Kutatás-fejlesztési célra nyújtott támogatás Kutatás-fejlesztési támogatás 
Működési támogatás Megmentési és szerkezetátalakítási támogatás vagy 

Regionális támogatás 
Közvetett támogatás kis- és középvállalkozásoknak Kis- és középvállalkozások támogatása 
Képzési támogatás Képzési támogatás 
Restrukturáció vagy válsághelyzet kezelése esetén 
nyújtott támogatás 

Megmentési és szerkezetátalakítási támogatás 
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1. SZ. MELLÉKLET 

HORIZONTÁLIS SZABÁLYOK 
 
 

 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA 
  
Hatály • Az összes kis- és középvállalkozás (KKV) tárgyi és immateriális befektetését elősegítő 

állami támogatásra vonatkozik. 
• A KKV-nak környezetvédelmi, foglalkoztatási, képzési és kutatás-fejlesztési célra 

nyújtott támogatások tekintetében az e célokra nyújtott támogatásokra vonatkozó 
szabályok az irányadók. 

• Speciális szabályok vonatkoznak az acéliparra, a szénbányászatra, a hajóépítőiparra, a 
szintetikus szál iparra, a gépjárműiparra, a szállításra. (lásd 3. sz. melléklet) 

Fogalmak (1) Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 4000 millió Ft, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2700 

millió Ft, továbbá 
c) megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. 

(2) Kisvállalkozásnak minősül az olyan vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió Ft, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 500 

millió Ft, továbbá 
c) megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. 

(3) Mikrovállalkozásnak minősül az olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti 
létszáma 10 főnél kevesebb, és megfelel az (2) bekezdés b)-c) pontjában foglalt 
feltételeknek. 
(4) Egy vállalkozás akkor minősül kis- és középvállalkozásnak, ha abban az állam, az 
önkormányzat vagy egyéb, kis- és középvállalkozáson kívül eső vállalkozások tulajdoni 
részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön és együttesen sem haladja meg 
a 25%-ot. 

Elszámolható 
költségek 

A támogatást a következő kiadásokkal kapcsolatban lehet igénybe venni: 
• Tárgyi beruházás (ingatlan, épület, gépek, berendezések) 
• Immateriális javak beszerzése (technológia-átruházási költség) 
• Konzultáció, képzés, tanácsadás stb. költségei 

Maximális 
támogatás4 

Támogatási cél  

 Beruházás 65% 
 Tanácsadás <100% 
 

                                                 
4 A szabályokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az adott projekthez igénybe vett összes 
támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásból (pl. 
előcsatlakozási alapok vagy PHARE támogatás) származik. A támogatás mérőszámai támogatástartalomban 
értendők. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

 KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 
Hatály • Az összes kutatás-fejlesztési célú támogatást szabályozza. 

• A következő kutatás-fejlesztési (K+F) támogatások nem minősülnek állami 
támogatásnak: 

- nem nyereségorientált felsőoktatási vagy kutatási intézmények részére nyújtott 
kutatás-fejlesztési célú támogatás, 
- állami szerv által egy vállalkozásnak piaci feltételek mellett nyújtott kutatás-
fejlesztési megbízás (nyílt pályáztatási rendszer esetén). 

• Speciális szabályok vonatkoznak a hajóépítő iparra, az acéliparra, illetve a 
gépjárműiparra (lásd 3. sz. melléklet). 

Fogalmak • Alapkutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag bővítése, amely nem 
kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitűzéshez. 

• Ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, 
amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új 
termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve, hogy jelentős javulást 
eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. 

• Prekompetitív (kísérleti) fejlesztés: az ipari kutatás eredményének tervekbe foglalása, 
azaz új vagy továbbfejlesztett termékek tervezése (ide tartozik a kereskedelmi 
felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítését is). 

Elszámolható 
költségek 

• személyi jellegű költségek (kizárólag az adott kutatási programban dolgozó kutatók, 
technikusok, egyéb kisegítő személyzet), 

• műszerek, berendezések, telek, építmények költségei, feltéve ha azokat kizárólag és 
folyamatos jelleggel kutatási célokra használják, 

• konzultáció és ezzel egyenértékű szolgáltatások igénybevételének költségei 
(szabadalom, külső technikai, kutatási szolgáltatások költségei), feltéve ha azok 
kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódnak, 

• a kutatási tevékenységhez kapcsolódó fenntartási költségek, 
• egyéb, a kutatáshoz kapcsolódó költségek (pl. anyagköltség, közműdíj) 

Maximális 
támogatás5 

 Alapkutatás Ipari vagy 
alkalmazott 

kutatás 

Prekompeti-
tív fejlesztés 

 Alapérték  100% 60% 35% 
 • Kis- és középvállalkozások - +10% +10% 
 • A Közösség kutatás-fejlesztési keret-

programjaihoz kapcsolódó projektek 
- +15% +15% 

 • Határon átnyúló együttműködést 
tartalmazó projektek 

- +10% +10% 

 Fontos: a támogatás maximális felső értéke – igazodva a Világkereskedelmi Szervezet 
(WTO) szabályaihoz - alapkutatásnál 100%, ipari kutatásnál 75%, prekompetitív 
fejlesztésnél pedig 50%. 

Speciális 
feltételek 

• A nagyvállalatoknak nyújtott támogatásnak ösztönző hatást kell kifejtenie a vállalati 
K+F tevékenységekre (mennyiségileg meghatározható mutatók, a piac 
tökéletlenségének bizonyítása, stb.). 

 

                                                 
5 A szabályokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az adott projekthez igénybe vett összes 
támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásból (pl. 
előcsatlakozási alapok vagy PHARE támogatás) származik. A támogatás mérőszámai támogatástartalomban 
értendők. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

 KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS 
Hatály • A környezetvédelmi célú állami támogatásokra vonatkozik, beleértve az 

energiatakarékossági és a megújuló energiaforrások használatát célzó támogatásokat 
is. 

• Kutatási és fejlesztési támogatásokra a környezetvédelem területén a kutatási-
fejlesztési támogatásokról írtak alkalmazandók. 

• Speciális szabályok vonatkoznak a szállításra, az acéliparra, a hajóépítőiparra-, és a 
gépjárműiparra. (lásd 3. sz. melléklet) 

Elszámolható 
költségek 

• Beruházási költségek: 
− a magasabb szintű környezetvédelemi normák teljesítéséhez szükséges 

földterület, épületek, gépek, berendezések beruházási plusz-költségei, 
− korábbi környezeti károkozások helyreállításának beruházási költségei. 

• Egyéb költségek: tájékoztatási költségek, képzési és tanácsadói szolgáltatások 
költségei. 

• Folyó költségek: 
− a szelektív hulladékgyűjtés plusz-költségei, hulladékhasznosítás és feldolgozás 

költségei, 
− környezetvédelmi adó. 

  

Maximális 
támogatás6 

Támogatási cél  

 • Beruházási támogatások:  
 − mely segítségével a kedvezményezettek megfelelnek az 

új környezetvédelmi normáknak 
50% 

 − mely lehetővé teszi az előírtnál kedvezőbb 
szennyezőanyag kibocsátási normák teljesítését 

50% 

 − mely lehetővé teszi a vállalat kedvezőbb kibocsátási 
értékeinek elérését olyan területeken, ahol nincsenek 
kibocsátási normák 

50% 

 • Tájékoztatási, képzési és tanácsadói szolgáltatások 
támogatása 

50% 

 • Működési támogatás (hulladékhasznosítás és környezetvédelmi adók esetén): 
− A támogatás összege a hagyományos termelési költségekhez viszonyított 

magasabb, extra termelési költségeket kompenzálhat, 
− Az ilyen célra nyújtott adókedvezménynek időben korlátozottnak, és csökkenő 

mértékűnek kell lenni, annak érdekében, hogy a szennyezés csökkentésére 
ösztönözzön. 

                                                 
6 A szabályokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az adott projekthez igénybe vett összes 
támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásból (pl. 
előcsatlakozási alapok vagy PHARE támogatás) származik. A támogatás mérőszámai támogatástartalomban 
értendők. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

 MEGMENTÉSI ÉS SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS 
  
Hatály • A nehéz helyzetbe került vállalatok számára nyújtható állami megmentési és/vagy 

szerkezetátalakítási támogatásokra vonatkozik. 
• Speciális szabályok vonatkoznak a hajóépítő iparra, a gépjárműiparra és a légi 

közlekedésre (lásd 3. sz. melléklet).  
Fogalmak • A megmentési támogatás olyan átmeneti támogatás, amelyet annak érdekében nyújtanak, 

hogy a nehéz helyzetbe került vállalat pénzügyi problémáit rendezni tudja a 
szerkezetátalakítási/felszámolási terv elkészítéséig. 

• A szerkezetátalakítási támogatás egy átfogó hosszú-távú program része, amelynek célja 
a vállalat életképességének a helyreállítása.  

Feltételek • A megmentési támogatás a következő feltételek mellett nyújtható:  
- csak hitelgarancia és kölcsön formájában nyújtható, olyan kamatfeltétel mellett, amely 
megfelel a piaci kamatlábnak, 
- a támogatás nagysága csak a vállalat életben tartásához szükséges mértékre 
korlátozódhat, 
- a kölcsönt az utolsó részlet kifizetését követő 12 hónapon belül vissza kell fizetni, 
- a támogatás szociális nehézségek megléte esetén nyújtható és az nincs káros hatással 
más államok iparára, 
- a vállalatnak vállalnia kell, hogy a megmentési támogatás folyósítását követő 6 
hónapon belül bemutatja a szerkezetátalakítási/felszámolási tervet, vagy a kölcsönt teljes 
egészében visszafizeti, és ebben az esetben az állam a kezességvállalást megszünteti, 
- a támogatás csak egyszer nyújtható (“egyszer és mindenkorra” elv). 

• A szerkezetátalakítási támogatás a következő feltételek mellett nyújtható: 
- megvalósítható szerkezetátalakítási/helyreállítási program megléte (ez nem vonatkozik 
kis- és középvállalkozásokra, amennyiben a támogatást támogatási program keretében 
nyújtják), 
- a verseny indokolatlan torzításának elkerülése érdekében kompenzáló intézkedéseket 
kell tenni (pl. a kapacitás megfelelő mértékű csökkentésével),  
- a támogatást a szerkezetátalakításhoz szükséges minimumra kell korlátozni, 
- a támogatott vállalatnak jelentős mértékben hozzá kell járulnia a költségekhez, 
- a vállalatnak teljes mértékben végre kell hajtania a szerkezetátalakítási tervet, 
- folyamatos ellenőrzés és évente részletes jelentés, 
- a támogatás csak egyszer nyújtható (“egyszer és mindenkorra” elv). 
Kis- és középvállalkozások esetében rugalmasabban lehet értelmezni a kompenzáló 
intézkedésekre és jelentési kötelezettségre vonatkozó követelményeket. 

• A szerkezetátalakítások szociális költségeit fedező állami támogatások kedvező 
elbírálásban részesülnek.  
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

 FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS 
  
Hatály A beruházáshoz nem kötött munkahelyteremtés és munkahelyfenntartás támogatására terjed 

ki (a beruházáshoz kötött munkahelyteremtést lásd a “Regionális támogatás” címszó alatt). 
 
Példák általános intézkedésekre, amelyek általában nem minősülnek állami támogatásnak: 
• A dolgozók munkaerőpiaci helyzetét javító intézkedések, így különösképpen a 

szakképzés és az ipari-tanuló képzés. 
• Intézkedések, melyek időszakos vagy állandó szociális-foglakoztatási hátrányokkal 

küzdő dolgozók foglakoztatását hivatottak szolgálni (etnikai kisebbségekhez tartozók, 
fogyatékosok). 

 
Speciális szabályok vonatkoznak az alábbi területekre: szén- és acélipar, hajóépítőipar, 
szintetikus szál ipar, gépjárműipar és szállítás (lásd 3. sz. melléklet).  

  
Fogalmak Munkahelyteremtési támogatás új munkahelyek létrehozásának (nettó munkahelyteremtés) 

támogatását jelenti, azaz az érintett vállalatnak meghatározott időegység alatti átlagos 
munkaerő létszámához képest pluszmunkahelyeket kell teremtenie a támogatás 
eredményeként. 
Munkahelymegőrzési támogatás célja annak elkerülésére, hogy egy vállalat elbocsássa 
munkavállalóit. 

Feltételek Munkahelyteremtési támogatás: 
• Csak olyan munkavállalók foglakoztatási lehetőségének a megteremtése tekintetében 

megengedett, akik korábban még nem voltak foglalkoztatva, illetve elveszítették a 
korábbi munkájukat. 

• Az érintett vállalat időegységre vetítve meghatározott átlagos munkaerő nagyságához 
képest létrehozott teljes idős foglalkoztatott munkahelyek alapján számítandó. Szintén 
elfogadott a munkahelymegosztással létrejövő munkahelyteremtés. 

• Kedvező elbírálásban részesül a munkahelymegosztás támogatása, a kis- és 
középvállalkozások munkahelyteremtésének támogatása, a regionális támogatásokra 
jogosult területeken történő munkahelyteremtési támogatások és a hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztatása érdekében alkalmazott támogatások. 

 
Munkahelymegőrzési támogatás: 
• Lehetséges, a vállalat dolgozóinak a támogatás nyújtásakor fennálló létszáma alapján 

számítandó 
• A nehéz helyzetbe került vállalatokban történő munkahelymegőrzésre biztosított 

támogatás tekintetében lásd a nehéz helyzetbe került vállalatok megmentési és 
szerkezetátalakítási támogatásáról szóló összefoglalót.  

  
Maximális 
támogatás7 

Nincs pontos meghatározás a támogatás felső határára illetve intenzitására. 
Mindemellett az alábbi mennyiségi iránymutatásokat be kell tartani: 
• A támogatásnak időben korlátozottnak kell lennie. 
• A támogatás egy dolgozóra vetített értékét meg kell határozni. 
• Nem lehet több, mint amennyi a munkahelyteremtéshez/megőrzéshez szükséges. 
• Nem képviselheti a vállalat termelési költségeinek túl nagy hányadát. 

                                                 
7 A szabályokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az adott projekthez igénybe vett összes 
támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásból (pl. 
előcsatlakozási alapok vagy PHARE támogatás) származik. A támogatás mérőszámai támogatástartalomban 
értendők. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

 KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOK 
  
Hatály Valamennyi, a vállalatok azon költségeinek a csökkenését eredményező állami intézkedésre 

kiterjed, amelyeket normális esetben a vállalatoknak annak kapcsán kellene viselniük, hogy 
dolgozóik új ismereteket szereznek. A képzési támogatási szabályok nem differenciáltak 
aszerint, hogy a képzést a vállalat maga, vagy köz- illetve magán intézmény biztosítja. 
 
Példa a képzés támogatását célzó intézkedésekre, amelyek nem minősülnek állami 
támogatásnak: 
• iskolarendszerű oktatás és alapképzés támogatása, 
• munkanélküliek képzése, beleértve a vállalatok képzési programjait is. 
 
A hajóépítés, a szén- és acéliparra, a gépjárműipar és a szállítás területén speciális 
feltételeknek kell megfelelni (lásd 3. sz. melléklet.). 

  
Fogalmak Szakképzés: a dolgozó jelenlegi vagy jövőbeni munkakörében közvetlenül alkalmazható 

tudás megszerzését célzó elméleti és gyakorlati oktatás, mely a vállalat speciális 
tevékenységéhez kapcsolódik. Az oktatás egy részét a dolgozó munkahelyén biztosítják. Más 
területeken és más vállalatoknál történő hasznosíthatósága korlátozott. 
Általános képzés: a dolgozó jelenlegi vagy jövőbeni munkakörében közvetlenül nem 
alkalmazható tudás megszerzését célzó elméleti és gyakorlati oktatás. A vállalat általános 
tevékenységéhez kapcsolódik, és olyan képesítés megszerzését célozza, amely más 
munkaterületen és más vállalatoknál széles körben felhasználható. 

Elszámolható 
költségek 

• az oktatók személyi jellegű költségei, 
• az oktatók és a képzésben részesülők utazási költségei, 
• egyéb költségek (kiadványok, segédeszközök), 
• a használati eszközök és a felszerelések értékcsökkenése. de kizárólag azok képzésre 

használt értékéig, 
• a képzéshez nyújtott szaktanácsadói munka költségei, 
• a képzésben részesülők személyi jellegű költségei, de maximum az előző pontokban 

felsorolt elszámolható költségek összegéig 
  
Maximális 
támogatás8 

 Szakképzés Általános képzés 

 Alapszázalék (nagyvállalatok) 35 % 60 % 
 • Kis-és középvállalkozás +10 % +20% 
 • Hátrányos helyzetű dolgozók meghatározott 

csoportjai esetében 
+10 % +10% 

 

                                                 
8 A szabályokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az adott projekthez igénybe vett összes 
támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásból (pl. 
előcsatlakozási alapok vagy PHARE támogatás) származik. A támogatás mérőszámai támogatástartalomban 
értendők. 
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2. SZ. MELLÉKLET 

 

 REGIONÁLIS TÁMOGATÁS 
 
  
Cél Az elmaradott térségek fejlődésének elősegítése: 

• Főként induló beruházás támogatásával, vagy 
• Kivételes esetekben, működési támogatás nyújtásával. 

  
Hatály Az Európai Megállapodás 62. cikk 4. a) bekezdése értelmében “a Megállapodás 

hatálybalépésétől számított első öt év alatt Magyarország által nyújtott bármely állami 
támogatást azt a tényt figyelembe véve kell elbírálni, hogy Magyarországot az Európai 
Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés 92. Cikk 3. (a) bekezdésében körülírt 
közösségi térségekkel azonos térségnek kell tekinteni. A Társulási Tanács Magyarország 
gazdasági helyzetét figyelembe véve eldönti, hogy ezt az időszakot szükséges-e további öt 
éves időszakokkal meghosszabbítani.”  
Tekintettel arra, hogy Magyarország egy főre jutó GDP-je jóval a közösségi átlag alatt 
van, a magyar kormány 1996. év végén benyújtotta kérelmét a fent említett ötéves, 
kedvezményes elbánásra jogot adó időszak meghosszabbítására. Az Európai Közösség a 
kérelemre nem válaszolt. A hallgatás azonban nem minősül elutasításnak, mert mind a 
kétoldalú tárgyalások, mind az Európai Bizottság által írt levelekben Magyarország 
regionális támogatásra való jogosultsága, ún. elmaradott térség jellege elismert. 
• A regionális támogatásra jogosult térségekben működő vállalatoknak/ 

vállalkozásoknak nyújtott beruházási és működési támogatások tartoznak. 
• Speciális szabályok vonatkoznak a szállításra, az acél-, a hajóépítő-, a szintetikus szál 

iparra, a szénbányászatra és a gépjárműiparra, 
  
Fogalmak • Induló beruházás: új létesítmény megteremtéséhez, egy létező létesítmény 

kibővítéséhez, vagy olyan tevékenység beindításához kapcsolódó állóeszköz-
beruházás, amely alapvető változást eredményez a termékben vagy a termelési 
eljárásban.  

• Munkahelyteremtés: A munkahelyek számának előző időszakhoz viszonyított 
növekedése. 

• Működési támogatás: célja a vállalat folyó költségeinek csökkentése (pl. szállítási- és 
bérköltség, bérleti díjak) 

 

INDULÓ BERUHÁZÁS TÁMOGATÁSA, MINT REGIONÁLIS TÁMOGATÁS 
 
Elszámolható 
költségek 

Az induló beruházásra adott támogatást, a beruházás értékének százalékban lehet 
kifejezni:  
• Beruházás: tárgyi beruházás (föld, épületek, gépek, berendezések) és az immateriális 

javak beszerzésének meghatározott része (a technológiai transzferhez kapcsolódó 
költségek). A szállítási szektorban a szállítási eszközökhöz tartozó kiadások nem 
számolhatók el. 

  
Maximális 
támogatás9 

 Nagyvállalat KKV  
Kivéve szállítási szektort 

  50% +15% 
  
Speciális feltétel A támogatás feltétele, hogy a létrehozott beruházást 5 évig fenntartsák. 

                                                 
9 A szabályokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az adott projekthez igénybe vett összes 
támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásból (pl. 
előcsatlakozási alapok vagy PHARE támogatás) származik. A támogatás mérőszámai támogatástartalomban 
értendők. 
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MUNKAHELYTEREMTÉS TÁMOGATÁSA, MINT REGIONÁLIS TÁMOGATÁS 
 
Hatály Amennyiben az induló beruházás következtében új munkahelyek jönnek létre, a beruházó 

választhat, hogy a támogatásintenzitás kiszámításakor vetítési alapként az induló 
beruházást vagy az induló beruházáshoz kapcsolódó munkahelyek bérköltségét veszi. 
Előbbi esetben a fenti, utóbbi esetben az alábbi szabályok az irányadók. 

Elszámolható 
költségek 

Az induló beruházáshoz kapcsolódó munkahelyek bérköltségeinek százalékban lehet 
kifejezni:  
• Bérköltség: a két évi személyi jellegű költségek (bérköltség és a kapcsolódó 

társadalombiztosítási járulékok) szorozva az újonnan létesített munkahelyek 
számával, valamint a felveendő munkaerő egyszeri képzésének költségei.  

  
Maximális 
támogatás10 

 Nagyvállalat KKV  
Kivéve szállítási szektort 

  50% +15% 
  
Speciális feltétel A támogatás feltétele, hogy az újonnan létesített munkahelyeket 5 évig fenntartsák. 
 
 
  
Kumuláció A fenti táblázatokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az összes támogatásra 

vonatkozik: 
• Abban az esetben, ha a támogatást több regionális támogatási programból 

folyósítottak. 
• Függetlenül attól, hogy a támogatás helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi 

forrásból származik. 
Amennyiben egy regionális támogatásra jogosult projekt más célú támogatásra is jogosult 
(pl. K+F), akkor a szóban forgó támogatási programok közül a legkedvezőbb támogatási-
intenzitást megengedő program szerinti támogatást kaphatja a vállalkozás a projekthez. 

 

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS 
 
Általános 
rendelkezések 

Működési támogatás akkor, és csak akkor nyújtható, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 
• A terület fejlődéséhez való hozzájárulás igazolható. 
• Arányos a megoldani kívánt hátránnyal, amely a terület elmaradottságából fakad. 
• Időben korlátozott és csökkenő mértékű. 

 

                                                 
10 A szabályokban meghatározott támogatás-intenzitási plafon az adott projekthez igénybe vett összes 
támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásból (pl. 
előcsatlakozási alapok vagy PHARE támogatás) származik. A támogatás mérőszámai támogatástartalomban 
értendők. 
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 KÜLÖNBÖZŐ TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ÉS FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK 
KOMBINÁCIÓJA 

  
Hatály A különböző támogatási programokból és/vagy különböző támogatási forrásokból 

(közösségi, nemzeti, regionális, önkormányzati) származó támogatások kombinációja 
esetén. 

  
Szabályok • Több regionális támogatás programból nyújtott támogatások kombinációja 

A regionális támogatások összegének az adott területre érvényes támogatási plafon alatt 
kell maradni. 
A “regionális támogatások összege” magába foglalja az adott projektnek bármely 
regionális támogatási programból juttatott összes támogatást. Ezen összeg 
kiszámolásánál tekintettel kell lenni minden támogatási forrásra (helyi, regionális, 
nemzeti vagy közösségi). 

• Regionális célú támogatás kombinációja más célú támogatással 
Amennyiben egy regionális támogatásra jogosult kiadás részben vagy teljesen jogosult 
más célú támogatásra is (pl. K+F), akkor a közös részt a szóban forgó támogatási 
programok közül a legkedvezőbb támogatási-intenzitás alapján kell elbírálni. 
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 A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE FÖLDTERÜLET ÉS ÉPÜLETEK HATÓSÁG ÁLTALI 
ÉRTÉKESÍTÉSE ESETÉN 

  
Cél Az alábbi elvek betartásával automatikusan kizárható állami támogatás nyújtása a 

földterületek és az építmények értékesítése esetén. 
  
Elvek Nincs szó állami támogatás nyújtásáról az állami tulajdonban lévő földterületek és 

építmények értékesítésekor, ha a tulajdonos az eladáskor az alábbi eljárások valamelyikét 
követi: 
• Előzőleg meghirdetett, nyilvános és korlátozások nélküli árverésen a legtöbbet, vagy az 

egyedüli licitálónak értékesítik a földterületet/építményt. 
• Az értékesítés független értékbecslők által meghatározott áron történik. 

Az eladási ár nem lehet kevesebb, mint az értékbecslő által meghatározott ár. Ha ezen az 
áron nem lehet értékesíteni az ingatlant, akkor az az eredeti árhoz képest legfeljebb 5% 
engedménnyel értékesíthető, ahhoz, hogy az alacsonyabb áron történő értékesítés ne 
minősüljön támogatásnak. 
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SZEKTORIÁLIS TÁMOGATÁSOK 
 

 GÉPJÁRMŰIPAR TÁMOGATÁSA 
  
Hatály A gépjárműiparban tevékenykedő vállalatoknak bármely formában nyújtott támogatásra 

vonatkozik. 
  
Fogalmak Gépjárművek: személyautók, teherautók, kisteherautók, kamionok, buszok stb. 

Motorok: kompressziós, szikrás, elektromos 
Modulok/al-egységek: az első beszállítói kör által összeszerelt alkatrészek 
“Első beszállító kör”: lehet független vagy nem független a vállalattól, a felelősséget ő is 
viseli a design-ért, a fejlesztésért, a gyártásért és az összeszerelésért, valamint az alegységek 
illetve modulok beszállításáért. 
A projekt egésze: A projektben résztvevő vállalatok közül azok, amelyek outputjának 
legalább 50%-a kapcsolatos a projekttel. 
 

Megengedhető 
támogatások 

1.  Megmentési és szerkezetátalakítási támogatás 
A megmentésre és szerkezetátalakításra vonatkozó szabályok betartásával nyújtható, a 
kapacitáscsökkentés minden esetben követelmény. 

2. Regionális támogatás 
A megközelítés lényege az, hogy a projektnek és a támogatásnak a regionális fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatását kell összehasonlítani az ágazatot - a támogatás eredményeként - 
érő negatív következményekkel. 

• Feltételek: 
 Alternatív telephely, ami igazolja, hogy a projekt mobil (máshol is 

megvalósítható). 
• Költségek: csak a regionális szabályok alapján elszámolható költségek. 
• Arányosság:  

 Igazolni kell, hogy a támogatás arányban áll a régió megoldandó 
problémáival, ennek megállapítása költség-haszon elemzéssel történik. 

 Ha a támogatási intenzitás nem éri el 10%-ot, akkor nincs szükség költség-
haszon elemzésre. 

 A költség-haszon elemzésben - a hátrány megállapítása végett - a két 
projekt (megvalósítani kívánt és alternatív) költségeinek mobil tényezőit 
kell összehasonlítani.  

 Ha a beruházás eredményeként létrejövő termékeket főként az európai 
piacra szánják, akkor az alternatív telephelynek Európában kell lennie. Ha 
nem, akkor az alternatív telephely máshol is elhelyezkedhet.  

 A mobil beruházási költségek (azon költségek, melyek az alternatív 
telephelyen történő beruházás esetén is fennállnak) teljes egészében 
számításba vételre kerülnek a költség-haszon elemzés során. 

 A működési költségekből csak az első három illetve öt év attól függően, 
hogy zöldmezős beruházásról van-e szó vagy sem. 

• Gépjármű iparra gyakorolt hatás: Ha a projekt kapacitás-változást eredményez, a 
támogatás az ún. top-up figyelembe vételével engedélyezhető, amely a regionális 
hátrányt a támogatásnak a kapacitásra gyakorolt hatása függvényében módosítja 
(lásd lejjebb). 

• Támogatási intenzitás: a beruházás hátránynak az ún. top-up figyelembe vételével 
százalékos formában kifejezett nagysága, amely nem lehet több, mint az adott 
régióban engedélyezhető maximális támogatási intenzitás. 

3. Kutatás-fejlesztés támogatása  
A kutatás-fejlesztésre vonatkozó szabályok alapján történik az elbírálás. 

4. Innováció támogatása 
• Alapvetően új (máshol még nem használt), innovatív termék vagy eljárás 

kifejlesztésére, gyártáshoz szükséges gépek beszerzésére. 
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• Az innovációs célú támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 10 
százalékát. 

5. Környezetvédelem, energia megtakarítás támogatása 
A környezetvédelemre vonatkozó szabályok alapján történik az elbírálás. 

6. Képzés támogatása 
A képzésre vonatkozó szabályok alapján történik az elbírálás. 

7. Működési támogatás  
Nem megengedett. 

  
Maximális 
támogatás 

A támogatás felső hatására illetve intenzitására a fent leírt szabályok vonatkoznak. 
 

“Top-up” Az alábbi százalékpontokat kell a költség-haszon elemzés által kiszámolt támogatási 
limitekhez (a regionális hátrányhoz) hozzáadni, vagy kivonni a versenyre gyakorolt hatás 
alapján. 
Az táblázat alapján kiszámított támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 50%-ot. 
 

  Módosító tényező 
(%) 

 Versenyre gyakorolt hatás11  
 Elhanyagolható12 +4 

 Mérsékelt13 +2 

 Jelentős14 -1 

 

                                                 
11 A tervezett beruházás eredményeként a kapacitás változik-e.  
12 Abban az esetben, ha a kapacitás a beruházás eredményeként csökkent, azaz ha a beruházás után a beruházó 
vállalatcsoport összkapacitása kisebb, mint a beruházás előtti összkapacitás 99 százaléka. 
13 Abban az esetben, ha a kapacitás a beruházás eredményeként nem változik, azaz ha a beruházás után a 
beruházó vállalatcsoport összkapacitása a beruházás előtti összkapacitás 99 és 101 % között van. 
14 Abban az esetben, ha a kapacitás a beruházás eredményeként nő, azaz ha a beruházás után a beruházó 
vállalatcsoport összkapacitása a beruházás előtti összkapacitás 101 százaléka fölött van. 
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 SZÉNBÁNYÁSZAT TÁMOGATÁSA 
  
Hatály A szabály tárgyi hatálya az Európai Megállapodás Európai Szén- és Acélközösséget 

létrehozó Szerződés 2. sz. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó szénbányászatban 
tevékenykedő vállalatok számára bármely formában nyújtott támogatására terjed ki. 
 

  
Feltételek A támogatás megengedhető, ha 

• a támogatott vállalat gazdaságos működésének helyreállítását szolgálja, 
• a térség szociális problémáinak megoldását szolgálja, 
• a szénbányászat környezetvédelmi normákhoz való igazodását segíti. 

Megengedhető 
támogatások 

1.  Működési támogatás 
A termelési ár és az eladási ár közötti különbözet állami megtérítése megengedhető, 
amennyiben: 
• az egy tonnára jutó támogatás nem haladja meg a termelési költség és a jövő évben 

előre látható eladási ár különbségét, 
• a támogatási összeget évente felülvizsgálják, 
• a támogatás nem eredményezi azt, hogy az így termelt szén olcsóbb legyen mint 

valamely 3. országból származó szén, 
• a támogatás nem befolyásolja a szén-felhasználók közti versenyt. 

Működési támogatás nyújtása előtt a támogatott vállalatok termelési költségeit csökkentő 
modernizációs, szerkezetátalakítási programot kell készíteni majd végrehajtani. 
Amennyiben ezt a kedvezményezett vállalat nem tudja megtenni, akkor a fenti 
támogatásnak a bánya, vagy egyes aknák bezárásához kell kapcsolódnia, és a térség 
kivételes helyzete indokolhatja azt. 

2. A vállalat szerkezetátalakításához kapcsolódó különleges kiadások támogatása  
Támogathatóak azok a kiadások, amelyek nem a vállalat jelenlegi termeléséhez, hanem a 
szerkezetátalakításhoz kapcsolódnak (pl. végkielégítések), amennyiben a támogatás nem a 
teljes kiadásokat fedezi. 

3. A kutatás és fejlesztés támogatása 
A kutatás-fejlesztésre vonatkozó szabályok alapján történik az elbírálás. 

4. Környezetvédelem támogatása 
A környezetvédelemre vonatkozó szabályok alapján történik az elbírálás. 

  
Maximális 
támogatás 

A támogatás felső határára illetve intenzitására a fent leírt szabályok vonatkoznak. 
 

 

 22



3. SZ. MELLÉKLET 

 

 AZ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS 2. SZ. JEGYZŐKÖNYVE HATÁLYA ALÁ 
TARTOZÓ ACÉLIPARI VÁLLALATOK TÁMOGATÁSA 

  
Hatály A szabály tárgyi hatálya az Európai Megállapodás Európai Szén- és Acélközösséget 

létrehozó Szerződés hatálya alá tartozó termékekről szóló 2. sz. jegyzőkönyve mellékletében 
meghatározott termékekre terjed ki. 

Az Európai Megállapodás 62. cikk 4. a) bekezdése értelmében “a Megállapodás 
hatálybalépésétől számított első öt év alatt Magyarország által nyújtott bármely állami 
támogatást azt a tényt figyelembe véve kell elbírálni, hogy Magyarországot az Európai 
Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés 92. Cikk 3. (a) bekezdésében körülírt közösségi 
térségekkel azonos térségnek kell tekinteni. A Társulási Tanács Magyarország gazdasági 
helyzetét figyelembe véve eldönti, hogy ezt az időszakot szükséges-e további öt éves 
időszakokkal meghosszabbítani.”  
Tekintettel arra, hogy Magyarország egy főre jutó GDP-je jóval a közösségi átlag alatt van, 
a magyar kormány 1996. év végén benyújtotta kérelmét a fent említett ötéves, kedvezményes 
elbánásra jogot adó időszak meghosszabbítására. Az Európai Közösség a kérelemre nem 
válaszolt. A hallgatás azonban nem minősül elutasításnak, mert mind a kétoldalú 
tárgyalások, mind az Európai Bizottság által írt levelekben Magyarország regionális 
támogatásra való jogosultsága, ún. elmaradott térség jellege elismert. 

  
Megengedhető 
támogatások 

1. A kutatás és fejlesztés támogatása 
A kutatás-fejlesztésre vonatkozó szabályok alapján történik az elbírálás. 

2. Környezetvédelem támogatása 
A környezetvédelem állami támogatására vonatkozó szabályok alapján történik az 
elbírálás és a határozat függelékében található kiegészítésének megfelelően nyújtható. A 
függelék értelmében: 
• Az új környezetvédelmi normáknak való megfelelés céljára csak kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtható támogatás. 
• A vállalat kisebb mértékű szennyezőanyag-kibocsátását elősegítő támogatás csak a 

pótlólagos kibocsátás-csökkentéshez kapcsolódhat. Ha e környezetvédelmi célú 
változtatás kapcsán a vállalat termelési költségei is csökkennek, akkor a megtakarítás 
összegét a tervezett támogatási összegből le kell vonni. 

3. Az üzemek leállításának támogatása 
I. Az elbocsátott, vagy a korkedvezményes nyugdíjazású munkásoknak járó fizetésekkel 
kapcsolatos költségekhez való állami hozzájárulás megengedett, ha 

a) a költségek olyan acélművek részleges vagy teljes leállítása kapcsán merülnek fel, 
amelyekben a támogatás bejelentéséig termelés folyt, 

b) a segély nem haladja meg a kizárólagosan az érintett vállalat által fizetendő, az 
államra át nem hárítható költségek 50 %-át.  

II. Megengedettek azoknak az acélipari vállalatoknak nyújtott támogatások, amelyek az 
Európai Megállapodás 2. sz. jegyzőkönyvének hatálya alá eső vas és acélipari termékek 
előállításának folyamatos szüneteltetését célozzák, ha 

a) a vállalatok 1996. január 1-e előtt jogi személlyé váltak, 
b) a vállalatok az EM 2. sz. jegyzőkönyvének hatálya alá eső vas és acélipari 

termékeket állítottak elő, 
c) 1996. január 1-je óta a termelést és termelő egységeik struktúráját nem szervezték 

át, 
d) más acélipari vállalattal sem közvetlenül, sem közvetve nincsenek irányítási 

kapcsolatban, 
e) a termelés leállításától vagy a támogatás jóváhagyásától számított hat hónapon 

belül megsemmisítenek minden, az EM 2. sz. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó 
vas és acélipari termékek előállítására használt berendezést. 
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Maximális 
támogatás 

E szabályok hatálya alá eső támogatás mértéke az alábbi két érték közül nem haladhatja meg 
a magasabbikat: 

a) bezárás esetén három év alatt a fix hozzájárulások nem fizetésével megtakarítható 
összeg, vagy 

b) a termelési egységeknek az 1996. január 1-től a nemzeti inflációs rátát meghaladó 
átértékelések figyelmen kívül hagyásával számított fennmaradó könyv szerinti 
értéke.  
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 AZ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS 2. SZ. JEGYZŐKÖNYVE HATÁLYA ALÁ NEM 
TARTOZÓ ACÉLIPARI VÁLLALATOK TÁMOGATÁSA 

  
Hatály Az Európai Megállapodás Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Szerződés hatálya alá 

tartozó termékekről szóló 2. sz. jegyzőkönyve hatálya alá nem tartozó acélipari vállalatok, 
amennyiben ezek félkész acéltermékeket állítanak elő (nem végterméket). 

Ide tartoznak:  
• Varratmentes (nem hegesztett) nagy átmérőjű (>406,4 mm) csövek, valamint kis és 

közepes hegesztett csövek gyártása, 
• drót és huzalgyártás, 
• hidegen-hengerelt acéllemezek előállítása, 
• kovácsoltvas termékek előállítása (kampók, abroncsok, vasalások, kerekek, 

keréktengelyek), 
• acél-öntödék tevékenysége, 
• hengerlés és formára-vágás. 

 
  
Feltételek Ezen tevékenység mindegyike támogatható támogatási programból, kivéve a varratmentes 

acélcsövek, és a nagy átmérőjű hegesztett csövek gyártását. 
  
Maximális 
támogatás 

A horizontális, illetve a regionális támogatási szabályoknak megfelelő mértékű támogatás 
nyújtható. 
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 A SZINTETIKUS SZÁL IPAR TÁMOGATÁSA 
  
Hatály A szabályok minden műszálra és fonalra (poliészter, poliamid, akril, polipropilén), valamint 

ezek préselt, fonott formáira (függetlenül azok felhasználásától) vonatkoznak. 
  
Megengedhető 
támogatások 

1. A kutatás és fejlesztés támogatása 
A kutatás és fejlesztés támogatására vonatkozó szabálynak megfelelően nyújtható. 

2. Környezetvédelem támogatása 
A környezetvédelem támogatására vonatkozó szabálynak megfelelően nyújtható. 

3. Képzési támogatás 
A képzési támogatásokra vonatkozó szabálynak megfelelően nyújtható. 

4. Működési támogatás 
A termeléshez nyújtott támogatás tilos, kivéve ha az adott területen az érintett termék 
kínálatában hiány van. 

5. Befektetési támogatás 
Befektetési támogatás csak az alábbi esetekben hagyható jóvá: 
- Nagyvállalatoknak a beruházás összegének 25%-áig 
• ha a támogatás az érintett kapacitások lényeges csökkentését eredményezi, vagy 
• ha az érintett termékek piacát kínálati hiány jellemzi, és a támogatás nem 

eredményez lényeges kapacitásnövekedést. 
- Kis és középvállalkozásoknak a beruházás összegének 50%-áig, ha az érintett termékek 
piacát kínálati hiány jellemzi, és a támogatás nem eredményez lényeges 
kapacitásnövekedést. 
- Kis és középvállalkozásoknak a beruházás összegének 65%-áig, 
• ha a támogatás az érintett kapacitások lényeges csökkentését eredményezi, vagy 
• ha az érintett termékek piacát kínálati hiány jellemzi, és a támogatás nem 

eredményez lényeges kapacitásnövekedést, és az érintett termékek újító jellegűek. 
 

  
Maximális 
támogatás 

A támogatás felső hatására illetve intenzitására a fent leírt szabályok vonatkoznak. 
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 A HAJÓÉPÍTŐ IPAR TÁMOGATÁSA 
  
Hatály A szabály a tengerjáró hajók gyártására vonatkozik. 
  
Fogalmak Hajóépítés: sajátmeghajtású tengeri kereskedelmi hajók építése. 

Hajójavítás: sajátmeghajtású tengeri kereskedelmi hajók javítása és karbantartása. 
Hajó-átalakítás: legalább ezer regiszter tonnás, sajátmeghajtású tengeri kereskedelmi hajók 
olyan jellegű átalakítása, amely a rakodótér, a váz, a meghajtórendszer vagy az utasok 
elhelyezését szolgáló helységek alapvető átalakítását jelenti. 
Saját meghajtású tengeri kereskedelmi hajók a következők: 

- legalább 100 regiszter tonnás személy- vagy áruszállító hajók,
- legalább 100 regiszter tonnás különleges feladatok ellátására 

kialakított hajók (például jégtörők, kotróhajók, stb.), 
- legalább 365 kW teljesítményű vontatóhajók, 
- Közösségen kívüli exportra halászó, legalább 100 regiszter 

tonnás halászhajók, 
- a fentebb említett hajótípusok befejezetlen vázai, amennyiben 

azok vízre bocsáthatók és mobilak. 
 

Megengedhető 
támogatások 

1. Szerződéshez kapcsolódó működési támogatás 
A hajóépítéshez és átalakításhoz – de javításhoz nem – kapcsolódó szerződésekhez 
termelési támogatás nyújtható 2000. december 31-ig. 2,6 milliárd forintot meghaladó 
szerződési érték esetében a támogatás mértéke 9%-os, minden egyéb esetben 4,5%-os 
maximumot érhet el. 
Államilag támogatott hitelek szintén nyújthatóak nyújthatók – a küszöbértékbe való 
beszámolás nélkül - hajóépítés/átalakítás céljára. 

2. Bezárási támogatás 
Hajóépítő/-javító/-átalakító vállalatoknak nyújtható a teljes vagy részleges bezárással járó 
költségek enyhítése céljából. 
Elszámolható költségek: 

• a nyugdíjkorhatár elérése előtt elbocsátott, illetve korengedményes nyugdíjba 
ment dolgozók bérköltségei, 

• ezen dolgozóknak nyújtott tanácsadás költségei, 
• olyan kisvállalkozások létrehozásának elősegítése, amelyek fő tevékenysége 

nem hajóépítés/-javítás/-átalakítás, 
• a dolgozók szakképesítésének költségei, 
• a hajógyár, annak épületeinek, berendezéseinek és infrastruktúrájának 

újjáfejlesztési költségei, amennyiben azokat nem hajóépítésre/-javításra/-
átalakításra hasznosítják.  

 
Azon vállalatoknak, amelyek teljesen megszüntetik hajóépítő/-javító/-átalakító 
tevékenységüket a következő támogatások nyújthatók:  

• a berendezések könyv szerinti  maradványértéke vagy a berendezésekhez 
kapcsolódó előre meghatározott költségekhez való leszámítolt értékű, 3 éves 
időtartamú hozzájárulás közül az alacsonyabb értékűvel megegyező összegű 
támogatás, 

• hitel vagy hitelgarancia a folyamatban lévő munkálatok befejezéséhez.  
A támogatás intenzitásának arányban kell állnia a bezárás mértékével. Biztosítaniuk kell, 
hogy a bezárt egységek 10 évig nem kezdenek újra hajóépítésbe/-javításba/-átalakításba. 

3. Szerkezetátalakítási támogatás 
Nehéz helyzetbe került vállalatnak megmentési és szerkezetátalakítási támogatás 
nyújtható, ha az megfelel a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásokról szóló 
részben leírtaknak (pl. tőkeberuházás, adósság-elengedés, veszteségkompenzálás, 
garanciák, stb. formájában).  

4. Innovációs célú beruházási támogatás 
• Létező hajóépítő/-javító/-átalakító vállalatoknak maximum 10%-os intenzitású 
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innovációs támogatás nyújtható. 
5. Regionális beruházási támogatás 

• a támogatás intenzitása maximum 22,5%, 
• a támogatás a regionális támogatásról szóló részben meghatározott 

elszámolható költségekre korlátozódik. 
6. Kutatás-fejlesztési támogatás 

A kutatás-fejlesztésre vonatkozó szabályok alapján történik az elbírálás.  
7. Környezetvédelem 

A környezetvédelemre vonatkozó szabályok alapján történik az elbírálás. 
 
 

  
Maximális 
támogatás 

A támogatás felső hatására illetve intenzitására a fent leírt szabályok vonatkoznak. 
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 A VASÚT-, KÖZÚTI- ÉS BELVÍZI SZÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA 
  
Hatály A szabály a vasúti, közúti és belvízi áru- és személyszállítással foglalkozó vállalkozások 

támogatására vonatkozik. 
  
Megengedhető 
támogatások 

Megengedhetőek az alábbi támogatások: 
• Azon infrastrukturális kiadások támogatása, melyet a más szállítási mód igénybevétele 

esetén a fuvarozóknak nem kell kifizetniük. 
• Új szállítási technológiák fejlesztésére nyújtott kutatási-fejlesztési támogatás. 
• Szerkezetátalakítási terv részeként, a túlkapacitások megszüntetését célzó kiadások 

támogatása (feltétel a támogatás egyedi jellege, időbeli korlátozottsága és a támogatott 
vállalat hatékonyságának növelése). 

• Közszolgáltatásból származó veszteségek megtérítése. 
• A kombinált szállítással összefüggő infrastruktúra-fejlesztések, fix és mobil átrakó 

berendezések és speciális szállítóeszközök beszerzésének támogatásával. 
 

A vasútra 
vonatkozó 
speciális 
szabályok 

Támogathatóak az alábbi kiadások: 
• szociális kedvezmények, 
• a vasúti átjárók létesítményeinek kiadásai, 
• más szállítási mód kapcsán fel nem merülő infrastrukturális kiadások. 
 

A belvízi 
szállításra 
vonatkozó 
speciális 
szabályok 

Nem tartoznak a szabály hatálya alá: 
• a csak hazai vizeken közlekedő hajók, 
• a 300 kilowattot meg nem haladó teljesítményű tolóhajók, 
• a kompok. 
 
Támogathatóak az ún. hajóselejtezési alapok, melyek funkciója az, hogy a régi hajók 
leselejtezése esetén a szállítmányozók kedvezményesen jussanak új, korszerű hajókhoz. 
Fontos feltétel az, hogy a csere eredményeképp az új hajók szállítási kapacitása nem nőhet. 
 

  
Maximális 
támogatás 

A támogatás felső hatására illetve intenzitására a fent leírt szabályok vonatkoznak. 
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 LÉGI KÖZLEKEDÉS TÁMOGATÁSA 
  
Hatály A szabály légi szállítással foglalkozó vállalkozások támogatására vonatkozik. 
  
Megengedhető 
támogatások 

Légitársaságoknak szerkezetátalakítási program alapján, időben korlátozottan, "egyszeri 
jelleggel" nyújtható támogatás. Feltétel az, hogy a társaság rövid időn belül visszanyerje 
gazdaságosságát és életképességét (ne legyen szükség további támogatásra). 
 
Ha valamely légitársaság állami tulajdonban van, akkor az állam szerepvállalása a 
tulajdonosi jogok gyakorlásán nem terjedhet túl, kivéve, ha a támogatást a fenti feltételekkel 
nyújtja. 
 

 
 
 

 TENGERI SZÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA 
  
Hatály A szabály tengeri szállítással foglalkozó vállalkozások támogatására vonatkozik. 
  
Megengedhető 
támogatások 

Támogatható a szállítmányozó vállalat szerkezetátalakítása (pl. végkielégítések az 
elbocsátott dolgozóknak), csakúgy mint a legénység társadalombiztosítási kiadásainak 
csökkentése, vagy bizonyos adókedvezmények igénybevétele. 
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 “DE MINIMIS” SZABÁLY 
  
Hatály A de minimis szabály hatálya nem terjed ki az Európai Megállapodás 2. Sz. 

jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó területeken (szén- és acélipar), a hajóépítéshez, 
szállításhoz nyújtott állami támogatásokra. 

  
Koncepció A de minimis szabály küszöbértéket állít fel, amely alatt az adott kedvezmény nem 

minősül támogatásnak. A szabály azon a feltételezésen alapul, hogy az esetek jelentékeny 
részében a kis összegű támogatások nincsenek számottevő hatással az államok közötti 
versenyre és a kereskedelemre. 

Feltételek A de minimis szabály alkalmazhatóságához az alábbi feltételeket kell teljesítenie a 
támogatásnak: 
A de minimis szabály hatálya alá eső támogatás maximális értéke az első de minimis 
támogatás nyújtásától kezdődően, valamennyi támogatási forrásból együttesen, három 
éves időszak alatt 26 millió Ft (támogatástartalom pénzben kifejezett összege) lehet. 
A felső határ valamennyi, a de minimis szabály hatálya alá eső támogatás vonatkozásában 
alkalmazandó. Nem érinti a kedvezményezett azon lehetőségét, hogy más programokból 
támogatáshoz jusson. 
A felső határ - támogatási formától és elérni kívánt céltól függetlenül - valamennyi 
támogatásra vonatkozik. Az egyetlen támogatási forma, amelyre a de minimis szabály nem 
vonatkozik az az exporttámogatás. 

  
Kumuláció A fent meghatározott határérték (26 millió forint három éves időszak alatt) egy vállalatnak 

nyújtott, a de minimis szabály hatálya alá eső valamennyi támogatás értékére vonatkozik. 
Biztosítani kell, hogy a határértéket a kedvezményezettek nem lépik túl (akkor sem, ha a 
támogatást számos különböző helyi, regionális és/vagy nemzeti hatóság nyújtja).  
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 ÁLLAMI KEZESSÉGVÁLLALÁS 
Fogalma • Az állam kötelezettségvállalása arra, hogy a kedvezményezett általi nem teljesítés 

esetén a felvett hitelt/kölcsönt kamataival együtt visszafizeti. Ezáltal a 
kedvezményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez. 

Hatály • Az állami kezességvállalás bármilyen formáját (egyszerű kezesség, készfizető 
kezesség, törvényen alapuló, egyedi kezességvállalás, költségvetési viszontgarancia, 
stb.) szabályozza. 

• Amennyiben az adós nem fizet megfelelő kezességvállalási díjat, maga a 
kezességvállalás alapozza meg az állami támogatást, és nem pedig a kezesség 
beváltása. 

• A kezességvállalás nem minősül állami támogatásnak, amennyiben nem részesít 
előnyben bizonyos vállalkozásokat, illetőleg bizonyos termékek előállítását, illetve 
akkor, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 
- a hitel felvevőjének (az adósnak) nincsenek pénzügyi nehézségei; 
- az adós állami beavatkozás nélkül is, piaci feltételek mellett is hitelhez tudna jutni; 
- a kezességvállalás speciális pénzügyi tranzakcióhoz kötött, felső határa maximálva 
van, az esedékes hitel/kölcsön 80%-ánál többet nem fed le (kötvények kivételével), és  
határozott idejű; 
- a kezességvállalás piaci ellenértéke (mely többek között a kezességvállalás 
időtartamától, az adós által nyújtott biztosítékoktól, az adós pénzügyi helyzetétől, a 
szektortól, ahol tevékenykedik, a nem teljesítés következményeitől és egyéb gazdasági 
tényezőktől függ) kiegyenlítésre került. 
- a jövőbeni állami kezességvállalás szabályait is tartalmazza a törvény, és legalább 
évente felülvizsgálják a szabályrendszert; 
- a fizetendő díjak fedezik mind a kezességvállalási kockázatokat, mind az 
adminisztratív költségeket, ideértve annak a tőkének a hozadékát is, melyet az állam 
biztosít a kezességvállalás kezdetén. 

Megengedhető 
támogatások 

• A kezességvállalás állami támogatásnak minősül ugyan, de megengedhető, ha az állami 
támogatás egyéb formái vonatkozásában kidolgozott közösségi szabályoknak egyébként 
megfelel.  

• Először a kedvezményezett személyét kell meghatározni (adós vagy hitelező), majd 
ennek tükrében kell az általános szabályokat alkalmazni, különös tekintettel a 
kezességvállalás céljára, a támogatás intenzitására, és a kedvezményezett helyzetére. 

• A kezességvállalás megengedhetőségéhez szükséges, hogy szerződésben rögzítsék a 
beváltás speciális feltételeit, amely feltételek a beváltást akár az adós 
fizetésképtelenségéhez vagy hasonló körülményekhez is köthetik.  

• A szerződési feltételek későbbi módosítása új állami támogatást alapoz meg. 
A támogatás-
tartalom 
meghatározása 

• A kezességvállalással fedezett hitel kamatlába és a piaci kamatláb közötti különbség, 
szorozva a hitelösszeggel, és csökkentve a kezességvállalásért fizetett díjjal. 
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 ADÓKEDVEZMÉNYEK 
Fogalma • Egy vállalat adókötelezettségeinek az állam általi vagy állami forrásból történő 

csökkentése, beleértve az adóalap csökkentését, a fizetendő adó csökkentését, 
adóhalasztást, az adótörlesztés kondícióinak az adott cég számára előnyös 
megváltoztatását, és ezáltal bizonyos ágazatok vagy bizonyos termékek gyártásának 
előnyben részesítése. 

Nem minősül 
állami 
támogatásnak  
 
• az általános 

intézkedések 
 
• az 

adórendszer 
sajátosságai 

Nem minősülnek állami támogatásnak  
• az általános intézkedések, amikor az adókedvezményből az összes érintett vállalkozás 

részesül (pl. K+F tevékenység adókedvezménye), 
• az ún. technikai szabályok: adószint, amortizációs kulcsok meghatározása, kettős 

adóztatás elkerülésére hozott intézkedések, 
• az adócsökkentéssel elérni kívánt általános gazdaságpolitikai intézkedések: 

“horizontális tevékenységek: K+F, környezetvédelem, képzés, foglalkoztatás 
adóköltségeinek csökkentése, 

o az adószintek különbözősége (pl. jövedelemadó-kulcsok), 
o az, hogy olyan vállalatok nem fizetnek nyereségadót, amelyek nem profitorientáltak, 

ezért nincs is nyereségük (pl. alapítvány, vagy az olyan szövetkezet, amely a 
nyereségét teljes egészében felosztja a tagok között – amennyiben ilyenkor a tagok 
Szja-t fizetnek ez után), 

o néhány vállalattípus (pl. KKV) vagy ágazat (pl. mezőgazdaság, halászat) esetében az 
általánostól eltérő adószámítási módszer alkalmazása (adót csak egy bizonyos 
jövedelemszint felett kell fizetni, vagy meghatározott összeget kell fizetni). 

Megengedhető 
támogatások 

• Az adókedvezménynek meg kell felelnie az állami támogatásokra vonatkozó általános 
szabályoknak. Emellett regionális támogatás esetén az alábbiaknak is: 
• jelentősen hozzá kell járulnia az adott régió fejlődéséhez, 
• valós helyi hátrányok felszámolásához kell kapcsolódnia, a hátrányokkal 

arányosnak kell lennie 
Meg nem 
engedhető 
támogatások 

o Nem megengedhető az, ha az adóbeszedő szervezetnek joga van arra, hogy az 
általános szabályoktól eltérve valamely vállalatnak kedvezményt nyújtson (pl. eltérő 
amortizációs kulcsok alkalmazását, vagy az adóhátralékok olyan módon történő 
behajtása, melynek nem az a célja, hogy minél nagyobb arányban lehessen a hátralékot 
behajtani, stb.). 

o Működési támogatásnak minősül és általában nem megengedhető az olyan 
adókedvezmény, amely nem egy projekt, beruházás megvalósításához kapcsolódik, 
hanem egyszerűen a vállalat kiadásait csökkenti anélkül, hogy ennek pontos összegét 
meg lehetne határozni. A csak speciális esetekben megengedhető kivételekhez tartozik 
pl. a hajógyártás, a környezetvédelmi támogatások egy része és az ultraperiférikus 
régiókban működő vállalatoknak nyújtott, a hátránnyal arányos – degresszív és 
határozott időre szóló - támogatások.  

o Ha az adókedvezmény exporttámogatást jelent vagy céloz, akkor szintén tilos. 
Támogatás-
tartalom 
meghatározása 

 
• A támogatástartalmat a be nem fizetett adó összegének jelenértéke jelenti. 
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 RÖVIDTÁVÚ EXPORTHITEL BIZTOSÍTÁS 
Hatály • Területi hatály: csak az OECD országokba irányuló export tartozik ide. 

• A szabályok csak az ún. rövid távú piacosítható kockázatokra vonatkoznak, nem 
foglalkoznak a közép- és hosszú távú exporthitel-kockázatokkal.  

• Piacosítható kockázatnak csak a kereskedelmi kockázatok tekinthetők. A természeti 
katasztrófák jelentette kockázatok; illetve a valutaátváltás kockázatai nem, ezen 
túlmenően az exportált termék megrendelője nem lehet állami, vagy állami 
érdekeltségű szerv (ez utóbbiak az úgynevezett politikai kockázatok). A fentiekre is 
figyelemmel a rövid távú piacosítható exporthitelhez kapcsolódó kockázatok a 
következők lehetnek: 

• az adós által a szerződés önkényes felrúgása, minden olyan cselekmény, amely 
megfelelő jogi indok nélkül szerződésszegésre, illetve a szerződés megszüntetésére 
irányul, 

• a szerződésszerű teljesítés elfogadásának megfelelő jogi indok nélküli megtagadása, 
• az adós vagy az érte kezességet vállaló fizetésképtelensége, 
• ha az adós vagy az érte kezességet vállaló nem fizet szerződésszerűen. 

 
Az ezekhez kapcsolódó kockázatvállalás maximum két évi időtartamra szólhat. 
A fenti ismérveket legalább évente felül kell vizsgálni. 
 

Megengedhető 
támogatások 

• A biztosítási, illetőleg a viszontbiztosítási kapacitás hiánya miatt előfordulhat, hogy 
átmenetileg a magánbiztosítók nem biztosítják a piacosítható kockázatokat, ekkor ezek 
a kockázatok nem piacosíthatónak minősülnek, és tekintetükben megengedett az állami 
támogatás. Ebben az esetben is piaci biztosítási díjakat kell alkalmazni. 

• Az állami támogatásban részesülő exporthitel-biztosítónak külön kell nyilvántartania és 
könyvelnie a piacosítható és a nem piacosítható kockázatok biztosítását annak 
érdekében, hogy kimutatható legyen, hogy a piacosíthatóak tekintetében nem élvez 
állami támogatást. 

• Az állami vagy állam által támogatott exporthitel-biztosítónak rendelkeznie kell egy 
bizonyos saját forrással, kockázati tartalékkal, amely biztosítja, hogy az esetleges 
veszteségeit legalább részben viselni tudja. 

 
Meg nem 
engedhető 
támogatások 

• adókedvezmény az exporthitel-biztosítónak, 
• állami kezességvállalás a biztosítók által felvett hitelekre, 
• mentesítés azon kötelezettség alól, hogy az exporthitel-biztosítónak rendelkeznie kell 

egy bizonyos saját forrással, kockázati tartalékkal, amely biztosítja, hogy az esetleges 
veszteségeit legalább részben viselni tudja. 

• egyéb állami támogatás, ez lehet pénzbeli, de nem pénzbeli is, pl. infrastruktúra-
használat, olyan információkhoz való hozzájutás, amelyek mások számára nem 
elérhetők (pl. a nagykövetség által a megrendelőről összegyűjtött információk), stb., 

• az exporthitel-biztosítás állami viszontbiztosítása a piacinál kedvezőbb feltételek 
mellett. 

 
 


