Bizottsági regisztrációs
szám

Intézkedés címe

Csoportmentesség(GBER/ABE
R/FIBER) vagy EUMSZ 108.
szerinti bejelentés

E 319/2004

Risk Capital Investments of the Regional Development Holding
Plc. and its Regional Development Companies

Létező támogatás Csatlakozási
Okmányban

E 344/2004

Purchasing of agricultural land by the state in exchange for
lifelong annuity

Early retirement

E 345/2004

Land lease under preferential terms for social purposes by
National Land Fund

Other (please specify)

E 363/2004

School milk programme - National supplementary support to EU
school milk support

Other (please specify)

HU-12

State Guarantee to EUROFIMA loan of Hungarian state railways
co. related to the modernisation of the rolling-stock used for
fulfilment of public service obligation (2003)

Létező támogatás Csatlakozási
Okmányban

Sectoral development

31/12/2018

HU-15

State Guarantee to EUROFIMA loan of Hungarian state railways
co. related to the modernisation of the rolling-stock used for
fulfilment of public service obligation (2004)

Létező támogatás Csatlakozási
Okmányban

Sectoral development

31/12/2019

Support for certain forestry public works

az agrár- és erdészeti ágazatban
nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi
iránymutatások, 2007–2013

N 233/2009

Előzmény

Jogszabályi alap

A támogatási intézkedés teljes
szövegét tartalmazó internetes cím

A támogatási intézkedés összefoglaló
adataihoz vezető link

Jogcím

Időtartam kezdete

Lejárat

Risk capital

Forestry

01/09/2007

01/09/2016

Regional development

15/06/2006

31/12/2019

A Turisztikai Célel•irányzat felhasználásának és kezelésének
részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet

Heritage conservation

01/01/2010

31/12/2015

Heritage conservation,
Culture

01/10/2009

31/12/2015

01/03/2009

31/12/2017

01/02/2010

31/12/2024

01/01/2012

31/12/2018

Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló
1/2001. (I. 5.) gazdasági miniszteri rendelet; a foglalkoztatást elősegítő
támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
munkaügyi miniszteri rendelet; a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény” és „a fejlesztési
adókedvezményről szóló 275/2003. (XII. 24.) kormányrendelet.
kormányrendelet;
– az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 85/2004. (IV. 19.) kormányrendelet;
– nagyberuházási projektekhez egyedi kormánydöntéssel nyújtott állami
támogatások eljárásrendje (a gazdasági és közlekedési miniszter által jóváhagyott
kézikönyv);
– a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak
részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) gazdasági és közlekedési miniszteri
rendelet;
– a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium „MPA-2005-1” kódjelű pályázati
felhívása.
– az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)

N 34/2006

Aid to Hankook - MSF 2002

regionális állami támogatásokról
szóló iránymutatás

N 39/2010

Turisztikai céleloirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás

approved directly under the
TFEU Treaty

Indirect state aid for the performing arts organizations

approved directly under the
TFEU Treaty

Art. 107(3)(d) TFEU - Culture and heritage

$ - LIP 
Aid to Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Korlátolt
Felelősségű Társaság

Bejelentés

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az XR 47/20075
számú
támogatási program alapján biztosít támogatást, amely a Bizottság
1628/2006/EK rendelete6
alapján mentességben részesül. A program
jogalapja a Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások
nyújtásának szabályairól szóló 8/2007 (I. 24.) GKM rendelet; A Pénzügyminisztérium a „Fejlesztési
adókedvezmény” támogatási
program7
alapján adókedvezményt nyújt majd. Ezt a programot a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a
fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) kormányrendelet
hozta létre. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium között 2008 októberében létrejött
beruházásösztönzési megállapodás a Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.-nek szóló közvetlen támogatásról. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a
Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium között 2008. december 20-án megkötött,
közvetlen támogatási kompenzációs mechanizmusról szóló megállapodás.

Hungarian stranded cost compensation scheme

Stranded Costs Communication,
2001

Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas

Employment, Regional
development
Sectoral development,
Electricity - Stranded Costs
Communication, 2001

Időjárási kockázatkezelési program

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2013

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló, 2011. évi
módosított CLXVIII. törvény (a továbbiakban: a magyar törvény), valamint Az új …/2014. VM rendelet
a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos
egyes eljárási kérdésekről

1857/2006/EK bizottsági
rendelet 11. cikk

SA. 34355

A Pannonia Ethanol Mohács Zrt. fejlesztési adókedvezménye

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2013

Az egyedi támogatási kérelem a Bizottság által jóváhagyott „Fejlesztési adókedvezmény rendszeren”
(N 651/2006) alapul, amelyet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és
a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet valósít meg

SA. 35984

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
termőföldtulajdon megszüntetéséhez nyújtott támogatás

Általános csoportmentesség

SA. 36754

Aid to Audi Hungaria Motor Kft

Iránymutatás a regionális
támogatásokról

N 464/2009

N 671/2008

N 691/2009

SA. 33418

A jóváhagyott
N123/2005-ös
támogatási program
meghosszabbítása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló, a 70/2013 (III.8.) Korm. rendelettel módosított 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet.
XR47/2007
N651/2006

Art. 107(3)(a) TFEU - Least developed regions

a 2007–2013 közötti
időszakban az agrár- és
erdészeti ágazatban nyújtott
állami támogatásokra
vonatkozó iránymutatások 01/07/2012
1698/2005/EK rendelet,
1857/2006/EK rendelet
13.cikk, a 2007–2013 közötti
időszakban az agrár- és
01/01/2013
10/02/2011

31/12/2023

31/12/2018
31/12/2014

SA. 37464 (2013/N)

SA. 37465 (2013/N)

SA. 37599 (2013/N)

SA. 38716 (2014/N)

SA. 38822 (2014/N)

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2008. (...) FVM rendelete a jégeső-elhárítási
egyesülés tagjai részére nyújtott díjtámogatás igénybevételének szabályairól.

Iránymutatások az agrár- és
erdészeti ágazatban nyújtott
állami támogatásokra
vonatkoznak a 2007–2013
közötti időszakban
01/01/2014

31/12/2019

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott
kedvezményes hitel és lízingdíjtámogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló…./2007. (…)
FVM rendelet

Iránymutatások az agrár- és
erdészeti ágazatban nyújtott
állami támogatásokra
vonatkoznak a 2007–2013
közötti időszakban
08/10/2013

31/12/2019

57/2012.(IX.18.) NFM az Agrármarketing Célerlőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes
szabályairól

1857/2006/EK bizottsági
rendelet és 70/2001/EK
bizottsági rendelet, valamint
a Iránymutatások az agrárés erdészeti ágazatban
nyújtott állami
támogatásokra vonatkoznak
a 2007–2013 közötti
időszakban IV.D. fejezete
29/10/2013

31/12/2019

01/02/2015

31/01/2021

Díjfizetési támogatás jégeső -elhárító rendszerben való részvétel
céljára

Bejelentés

Kedvezményes hitel- és lízingdíj támogatás mezőgazdasági
üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
SA.22765 (N
Forestry Sector 2007-2013
129/2007)

Közösségi agrármarketing- támogatás

Agriculture - Block Exemption
Regulation 1857/2006
Agriculture - Community
Guidelines for State Aid in the
Agriculture and Forestry Sector
2007-2013
GBER - General Block
Exemption Regulation 20082013

Magyarország állatjóléti körülmények javítása - tenyészkoca

Agricultural Guidelines 20142020 (European Union
Guidelines for State aid in the
agricultural and forestry sectors
and in rural areas 2014 to 2020)

A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet

Bejelentés

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló, 2011. évi
módosított CLXVIII. törvény (a továbbiakban: a magyar törvény), valamint Az új …/2014. VM rendelet
a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos
egyes eljárási kérdésekről

1857/2006/EK bizottsági
rendelet 11. cikk

30/05/2014

01/11/2021

Act CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises

Article 165 of the Act
CXXXIX of 2013 on the
Magyar Nemzeti Bank

31/12/2014

31/12/2024
31/12/2015

SA. 32983

A földművelésügyi miniszter 148/2007. (XII.8.) FVM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével,
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről valamint az egyes
állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet módosításáról szóló ……../2014. (….) FM
rendelet

Állatbetegségek és
növénykárosítók
leküzdéséhez nyújtott
támogatás (702/2014/EU
bizottsági rendelet 26. cikk)

01/01/2015

30/06/2021

XA 223/2007

Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X.10.) FVM
rendelet

702/2014/EU bizottsági
rendelet 26. cikk

01/01/2015

31/12/2020

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló .../2014.(...)
FM redelet

702/2014/EU bizottsági
rendelet 27. cikk a) vagy b)
pontja

01/01/2015

30/06/2021

702/2014/EU bizottsági
rendelet 28. cikk

01/11/2014

01/11/2020

18/07/2014

31/12/2020

01/05/2007

30/04/2017

A mezőgazdasági időjárási kockázatkezelési program (SA.33418)
módosítása

SA. 38843
SA. 39177

MARK - Hungarian Asset Management Company
The Intermodal Development of Port Baja

SA. 39416 (2014/XA)

Állatbetegségek megelőzése és ellenőrzése (Prevention and control Mezőgazdasági
of particular animal diseases)
csoportmentesség

SA. 39441 (2014/XA)

SA.24645 (N
710/2007), SA.33418
(N/2011)

Növényegészséggyi ellenőrző intézkedések állami támogatása
(State Support for the costs of phytosanitary control measures)

N 364/2007

SA.33418

Bejelentés
Bejelentés

Mezőgazdasági
csoportmentesség

Transport Operational Programme

Módosítás - A tenyésztésszervezési feladatok támogatása a
törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat és a tenyészérték
megállapítás igazgatási, illetoleg vizsgálati költségeihez történo
hozzájárulás formájában

Mezőgazdasági
csoportmentesség

A biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA. 39669 (2014/N)

Fejlesztési adókedvezmény -programértékelési terv (Evaluation
plan- Development tax benefit)

Általános csoportmentesség

SA.23174 (NN 29/2008)

Excise duty exemptions and refunds for energy products used as
fuel for railway transportation and navigation on inland
waterways

Community guidelines on State
aid for railway undertakings

SA.23514 (N 357/2007)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű
előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

Bejelentés

SA.25746

Sharing of loans between MÁV Zrt. and MÁV-TRAKCIÓ Zrt. and
the modification of government resolutions on certain guarantee
undertakings, becoming necessary as a result of such loan
takeover
Bejelentés

Hungarian Government Resolution Nr. 2185/2005. of 9th September 2005 Hungarian Government
Resolution Nr. 1027/2008. of 8th May 2008

SA.26666 (N 499/2008)

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek
után megfizetett gépjárműadóra tekintettel nyújtott támogatás

Bejelentés

203/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

Bejelentés

A "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM
rendelet - Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló ……/2009. (……) FVM
rendelet

Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása

az agrár- és erdészeti ágazatban
nyújtható állami támogatásokról
szóló bizottsági iránymutatás
(2006/C 319/01)

SA. 39467 (2014/XA)
SA. 39646 (2014/XA)

SA.27972

SA.28382

SA.29143(N 464/2009)

Indirect state aid for the performing arts organizations

XA 66/2009

SA.39292 (2014/X)

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a fejlesztési
adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet

Art. 93 TFEU - Transport
N 357/2007

XA 243/2007.

651/2014/EU biz. rendelet
11. cikk a)
Sectoral development;
Transport - Community
guidelines on State aid for
railway undertakings

1993. évi XXIII. tv.; 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

31/12/2018

általános gazdasági érdekű
szolgáltatás

01/05/2008

17/12/2018

31/12/2018
1857/2006/EK bizottsági
rendelet 4. cikk (9) bekezd.

01/05/2009

01/05/2016

Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatásáról szóló ……/2009. (…….) FVM rendelet - Az erdőről és
az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 14. § (1) g); 15. § (3); 48. § (5); 13. § (4) a); illetve 12. §
(1), (2) és (3) bekezdései.

01/06/2009

01/06/2016

Általános bejelentés

Article 6 (1) c), Article 44 (7) and Article 48 of the Act XCIX of 2008 on the support and special
employment rules of performing arts organizations • Article 4 (37., 38., 39.) and Article 22 (1) of the Act
LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax • Article 11 of the Decree No. 7/2009. (III.4.) OKM
of the Minister of Education and Culture on the detailed rules of the official procedures for the
operation of performing arts organizations, and the physical conditions required for the activities of
orchestras and choirs and the lower limit of the number of paying viewers • Article 579 (1) of the Act
IV of 1959 on the Civil Code of Hungary

01/10/2009

31/12/2015

01/02/2010

31/12/2024

01/01/2010

31/12/2015

01/07/2011

30/06/2017

SA.30033(N691/2009)

Hungarian stranded cost compensation scheme

Általános bejelentés

2008. évi LXX törvény a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről; - A Kormány .../2009 (...)
rendelete a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX törvény alapján
visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről

SA.30341(N 39/2010)

Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás

Egyszerűsített bejelentés

A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI.
16.) MeHVM rendelet

SA.31722(2011/N)

SUPPORTING THE HUNGARIAN SPORT SECTOR via TAX
BENEFIT SCHEME

approved directly under the
TFEU Treaty

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény A társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény

kultúra

Risk Capital Guidelines, 20062013

a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; a 2007–2013.
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet; az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra
meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló
19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet; és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

a 2007-2013-as időszakra
vonatkozó kis- és
középvállalkozásokba
történő kockázatitőkebefektetések előmozdítását
célzó állami támogatásokról
szóló közösségi
iránymutatás 4.2.szakasza kockázati tőke juttatása
01/07/2012

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2013
Regional - Regional Aid
Guidelines, 2007-2013
(N 166/2010)

agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatások 2007–2013; a 2007–2013
közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági
iránymutatás, 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; - 206/2006. (X. 16.)
Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről
Reference (where applicable): 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról: 22/B. §,
különös tekintettel annak (1) b) pontjára

Investment in processing
and marketing

01/07/2011

SA.33417(2011/N)

Railway Guidelines, 2008

a vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény; a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer
kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának
alapvető szabályairól szóló 83/2007. (X.6.) GKM-PM együttes rendelet; valamint a
MÁV Zrt. és GYSEV Zrt. nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózata igénybevételének
feltételeiről szóló 2011/12. hálózati üzletszabályzat

Environmental protection,
Sectoral development

01/01/2012

31/12/2016

SA.33861

Állami támogatás a versenyképtelen szénbányák bezárására
Magyarországon - Vértesi Erőmű Zrt.

Council Decision 2010/787/EU
of 10 December 2010 on State
aid to facilitate the closure of
uncompetitive coal mines

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 22. pont A szénipari
szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007.
(X.20.) Korm. rendelet - módosítva a 211/2011. (X.12.) Korm. rendelettel illetve a prenotifikáció során
szükségessé vált módosításokat tartalmazó ......./2012. ( ) Korm. rendelet tervezetével

closure aid

25/05/2013

25/05/2019

SA.34770(2012/N-2)

Appropriations of the Ministry of Education and Culture and the
National Cultural Fund

approved directly under the
TFEU Treaty

794/2004/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (1) bekezdése

Culture

kultúra

01/01/2013

30/4/2016

SA.32825(2012/N)

SA.33053

Regionális Tőkebefektetési Alap program

Development tax benefit - Pannonia Ethanol Zrt.

Promotion of single wagon traffic in Hungary

N 357/07

31/12/2015

01/09/2018

Cultural Aid from the EEA and Norvegian Mechanism

approved directly under the
TFEU Treaty

35/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és
másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 11.-én létrejött az EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás
kihirdetéséről (attached in English MOU EEA signed.pdf) - 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet a Norvég
Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es
időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről (attached in English
MOU NFM signed.pdf) Tervezet: Kormány rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

SA.35448(2013/N)

MFB Public Transport Development and Financing Program

a vasúti vállalkozásoknak
nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi
iránymutatás (2008/C 184/07);
a 2007–2013 közötti időszakra
vonatkozó nemzeti regionális
támogatásokról szóló
iránymutatás

2001. évi XX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról 2.§ a)-b),
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ 4. pont, 47-48.§, 51 .§-ok

regionális fejlesztés

01/08/2013

31/12/2018

SA.35767(2012/N)

Excise duty reduction for the biofuel E85

Environmental Aid Guidelines,
2008-2014

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (Act CXXVII of 2003 on excise duty and on the special rules on the distribution of
excised goods)

Environmental protection

01/01/2013

31/12/2018

SA.35855(2012/X)

EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint Norvég
Finanszírozási Mechanizmusból nyújtott támogatások

Általános csoportmentesség

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es
időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet

800/2008/EK bizottsági
rendelet 14., 18-24., 31-42.

16/11/2012

30/04/2017

800/2008/EK bizottsági
rendelet 25. cikk

01/01/2013

01/01/2023

01/01/2013

31/12/2018

SA.35368(2012/N)

SA.20849(N
234/2006)

SA.35947(2012/X)

Bizottság tájékoztatása a Tiszta növényi olaj üzemanyagként
történő felhasználásának támogatásáról

Általános csoportmentesség

az egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló .../2012. (...)NGM rendelettervezet (megj.1:
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet vonatkozó
szakaszai) - egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi
CLXXVIII. törvény (megj.: a jövedéki adó módosításáról szóló szakaszok)

SA.35984

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
termőföldtulajdon megszüntetéséhez nyújtandó támogatás
(1857/2006/EK rendelet 13. cikk)

az agrár- és erdészeti ágazatban
nyújtott
állami támogatásokról szóló
2007–2013-as közösségi
iránymutatások

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-a; - __/__ (__.__) Korm.
rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól

Animal welfare measures in the pig sector

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
SA.23061(N
Forestry Sector 2007-2013
209/2007)

…/2007. ( ) FVM rendelet a sertés ágazat támogatásáról

Animal welfare
commitments

01/01/2014

31/12/2018

Animal welfare measures in the poultry sector

az agrár- és erdészeti ágazatban
nyújtott
állami támogatásokról szóló
2007–2013-as közösségi
SA.23063(N
iránymutatások
211/2007)

…/2007. ( ) FVM rendelet a baromfi ágazat támogatásáról

Animal welfare
commitments

01/01/2014

31/12/2018

Risk capital

10/12/2008

31/12/2015

SA.36363

SA.36364

SA.36856(2013/N)

Second modification of the Hungarian JEREMIE risk capital
measure

Risk Capital Guidelines, 20062013

Article 108(3)
of the Treaty on the Functioning of the European Union (hereafter "TFEU") and Article
4(2)(a) of Regulation (EC) No 794/2004, MeHVM Decree No. 8/2007. (III. 19.) on the detailed rules
related to the
SA.26195 –
4
N355/2008, New
th priority of the Economic Competitiveness Operational Programme, the Economic
Széchenyi Risk Capital Development Operational Programme and the 1st priority of the Central-Hungarian
Programme –
Operative Programme, was repealed and replaced by NFM Decree No. 29/2012. (VI. 8.)
Hungarian JEREMIE on the Economic Development Operational Programme and the 1st priority of the
risk capital measure
Central-Hungarian Operative Programme.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c
gi?docid=a1400374.kor

Aid measures with a cultural objective under the Regional
Development Operational Programmes.
SA.36873(2013/N)

approved directly under the
TFEU Treaty

SA.23282 (N
276/2007)

A program a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott
előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló
30/2012. (VI. 8.) NFM rendeleten alapul (a továbbiakban: a rendelet). A rendelet
hatálya a hét Regionális Fejlesztés Operatív Program állami támogatási szabályok alá
eső egyes jogcímei tekintetében, a meghatározott előirányzat felhasználására terjed
ki. A magyar hatóságok a bejelentési eljárás folyamán megerősítették, hogy az új
jogalap az SA.23282 (N 276/2007) számú jóváhagyott állami támogatási program
korábbi jogalapjához képest semmiféle tartalmi változtatással nem jár, mivel csupán
egyszerű újrakodifikálásról van szó.

SA.36957

SA.36959

Non productive investments in forest areas- conversion of forest
structure- EAFRD (Article 49 of Regulation 1698/2005/EC) tagert measure on conversion of structure with tree species

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2013
SA.33969(2011/N)

Nem termelő beruházások erdőterületen – erdőszerkezet
átalakítása – EMVA (1698/2005/EK rendelet 49. cikke)

Agriculture - Community
Guidelines for State Aid in the
Agriculture and Forestry Sector
2007-2013

Restoring forestry potential

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2013
SA.34106(2011/N)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet

SA.36960 (2013/N)

Az erdészeti potenciál helyreállítása

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2013
SA.34106 (2011/N)

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program 2007-2013, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet.

SA.37043(2013/N)

Cultural Aid for multifunctional community cultural centres,
museums, public libraries and complementary higher education
centres

approved directly under the
TFEU Treaty

Non-productive investments on forest areas (Measure code: 227)
II. Establishment of public welfare and touristic facilities EAFRD
(COUNCIL REGULATION (EC) No 1698/2005 Art. 49. b))

az agrár- és erdészeti ágazatban
nyújtott
állami támogatásokról szóló
2007–2013-as közösségi
iránymutatások

Research, Development and
Innovation Framework, 20072013

(SA.25368 –
N138/2008

Research, Development and
Innovation Framework, 20072013

Act XC of 2003 on Research and Technological Innovation Fund
Government Decree 146/2007 (VI.26) on the rules for state aid from the Research and Technological
Innovation Fund
Government Decree 146/2010 (IV.29) on the use and application of Research and Technological
Innovation Fund (Government Decree 133/2004 (IV.29) on the use and application of Research and
SA.23631(N 409/2007) Technological Innovation Fund)

SA.36959 (2013/N)

SA.36960

SA.37133

SA.37160(2013/N)

SA.37166

R&D&I measures supported by the Economic Development
Operational Programme and the Regional Operational
Programme

State aid from the Research and Technological Innovation Fund

31/12/2015

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények
megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló .../2013 VM rendelet

1698/2005/EK rendelet 49
b).cikk

01/10/2013

31/12/2015

Decree 31/2012. (VI. 8.) of the
Minister of National Development on the detailed rules of the use of funds and on
the titles of support allocated to the priority ‘R&D and innovation for
competitiveness’ of the Economic Development Operational Programme and that
of the Regional Operational Programme, Government Decree 4/2011. (I. 28) on the
use of funds from the European Regional Development Fund, the European Social
Fund and the Cohesion Fund in the 2007-2013 programming period, and
OJ C 323, 30.12.2006.
OJ L 124, 20.05.2003, p.36.
OJ C 244 of 1.10.2004, p. 2.
For indicative purposes, the exchange rate in June 2008 was 242.42 HUF = 1 EUR source: ECB,
http://sdw.ecb.europa.eu/browseTable.do?node=bbn233&CURRENCY=HUF&sfl1=4&SERIES_
KEY=120.EXR.M.HUF.EUR.SP00.A&DATASET=0&sfl3=4&advFil=y
Government Decree 292/2009. (XII. 19.) on the operational rules of public
finances

Research and development

01/01/2014

31/12/2014

01/09/2007

31/12/2014

Iránymutatások az agrár- és
erdészeti ágazatban nyújtott
állami támogatásokra
vonatkoznak a 2007–2013
közötti időszakban V.B.4.
fejezete valamint az
1857/2006/EK bizottsági
rendelet 16. cikke
16/09/2013

31/12/2019

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek
támogatásáról; 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; 45/2012. (V. 8.)
VM rendelet
a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról; 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről; az állati hulla elszállítási és
ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008.(IV.25.) FVM rendeletet módosító .../2014
VM rendelet

SA.37402 (2013/N)

approved directly under the
TFEU Treaty

KÖZOP

Establishing agroforestry systems - EAFRD (Article 44 of
Regulation (EC) 1698/2005)

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2014
SA.32705(2011/N)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól” szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

Helyi beruházási program – A HANKOOK TIRE Magyarország
Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság –
Magyarország

31/12/2015

31/12/2015

The intermodal development of the Freeport of Budapest - A
Budapesti Szabadkikötő intermodális fejlesztése

SA.38093 (2013/N)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 34/2012 (VI.8.) rendelete – amely a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 10/2008 (VIII. 1.) rendelete helyébe lépett
– ennek megfelelően a támogatási program további két évvel történő
meghosszabbításáról rendelkezik, a jóváhagyott költségvetés módosítása nélkül.

Regional Aid Guidelines, 20142020

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Kormányrendelet

Regional Aid Guidelines, 20072013

a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a
beruházásösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX.25.) Korm.
Rendelet; fejlesztési adókedvezményt nyújt az N 651/2006. sz.
„Fejlesztési adókedvezmény” állami támogatási program7
alapján. A program a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a
fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet alapján

SA. 21772; SA. 35772

31/12/2015

01/01/2014

2011. évi LXXXV. törvény - a környezetvédelmi termékdíjról
343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet – a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
végrehajtásáról

Magyarország regionális támogatási térképe a 2014-2020 közötti
időszakra vonatkozóan

02/07/2013

exceptional occurrences;
Forestry

Culture

Bejelentés

SA.37718 (2013/N)

1698/2005/EK rendelet 49.
cikke disasters or
Natural

02/07/2013

környezetvédelmi termékdíj átalány

SA.26010
(N316/2008),
SA.30779 (N199/2010)

31/12/2015

31/12/2015

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira
rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási
SA.25946 (N293/2008) jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet)

SA.37364 (2013/PN)

Bejelentés

27/03/2012

1698/2005/EK tanácsi
rendelet 48. cikke

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2013
N558/2007

First-last mile infrastructures, intermodality

31/12/2015

1698/2005/EK rendelet
49.cikk

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program 2007-2013, valamint Az Európai Mezőgazdasági
SA. 32707(2011/N) és Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandótámogatások részletes feltételeiről
33969 (2011/N)
szóló, 39/2009. (X. 22.) FVM rendelet

Az elhullott állatok elszállításával és ártalmatlanításával
kapcsolatos költségeket fedező támogatási program módosítása

SA.37578(2013/N)

01/01/2014

1698/2005/EK rendelet
46.cikk

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről” szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

SA.37360 (2013/N)

SA.37466

Culture

A 2009. évi XXXVII.törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint A
vidékfejlesztési miniszter 41/2012 (IV.27) rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
részletes szabályairól

Community Guidelines for State
Natura 2000 payments - EAFRD (Article 46 of Regulation (EC) No Aid in the Agriculture and
1698/2005)
Forestry Sector 2007-2013
SA.34640(2012/N)

31/12/2016

regionális fejlesztés

2013.12.31-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=a0900046.fvm

1698/2005/EK rendelet
44.cikk

01/01/2014

31/12/2015

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A1200034.NFM

Sectoral development

01/01/2014

31/12/2015

01/07/2014

31/12/2020

17/04/2013

31/05/2015

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A1100037.KOR&timeshift=ffffff
f4&txtreferer=00000001.TXT

regionális fejlesztés

SA.38292 (2014/N)

Az erdészeti potenciál helyreállítása

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
SA.36960 (2013/N),
Forestry Sector 2007-2013
SA. 34106 (2013/N)
SA. 25613 - N
202/2008

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potnciál helyreállítására nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008.(III.27.)FVM rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=a0800032.fvm

(az 1698/2005/EK rendelet
48. cikke)

04/02/2014

31/12/2015

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól
szóló67/2013. (X.17.) EMMI rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A0400002.TV

kultúra

01/07/2014

31/12/2019

regionális fejlesztés

31/12/2005

(az 1698/2005/EK rendelet
48. cikke)

03/04/2014

SA.38425 (2014/N)

SA.36579 (2013/N) filmszakmai támogatási program módosítása

Cinema Communication 2013

SA.38478 (2014/N)

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő (intermodiális
központ közlekedési kapcsolatainak) fejlesztése

approved directly under the
TFEU Treaty

KÖZOP

SA.38557 (2014/N)

Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések
bevezetése – Erdőtüzek megelőzése (az 1698/2005/EK rendelet
48. cikke)

Community Guidelines for State
Aid in the Agriculture and
Forestry Sector 2007-2013
SA.34106

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdők tűz általi károsodásának megelőzésére
nyújtott támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV.8.) VM rendelet

A Nitrogénműveknek nyújtott támogatás (LIP - Hungary - Aid to
Nitrogénművek)

GBER - General Block
Exemption Regulation 20082013
Regional - Regional Aid
Guidelines, 2007-2013

LIP – az Apollo Tyres (Hungary) Kft. számára nyújtott támogatás

Regional - Regional Aid
Guidelines, 2007-2013

SA.38981 (2014/N)

SA.38986 (2014/N)

SA., 21772, SA.33858,
SA.37619

A fejlesztési adókedvezményre vonatkozó, N 651/2006. számú, jóváhagyott program alapján nyújtott
fejlesztési adókedvezmény (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény, valamint a fejlesztési adókedvezményről szóló
206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, 8/2007. (III.19) MeHVM rendelet.
a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a
beruházásösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX.25.) Korm.
Rendelet; a Munkaügyi Minisztérium a foglalkoztatást
elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.)
rendelete; N 651/2006. sz. Fejlesztési adókedvezmény
állami támogatási program8
alapján. A program a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a fejlesztési
adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet alapján
a Kormány 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelete a fejlesztési adókedvezményről

SA.39292

Fejlesztési adókedvezmény (N651/2006 és SA. 37619)

Általános csoportmentesség

SA.39416

Prevention and control of particular animal diseases (Modification Mezőgazdasági
of Aid scheme SA.32983)
csoportmentesség

SA.39474(2014/X)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi
vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési
támogatásáról szóló támogatási programja

SA.39476(2014/X)

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 210/2014
(VIII.27.) korm. rendelet

SA.39801(2014/X)

SA.39802(2014/X)

SA.39803(2014/X)

SA.39804(2014/X)

SA.39805(2014/X)

Képzési támogatás nyújtása az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Programból (IKOP)

Foglalkoztatási támogatás nyújtása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) alapján

Helyi infrastruktúra támogatása az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Programból (IKOP)

Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programból (EFOP)

Képzési támogatás nyújtása a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztési Operatív Programból

N651/2006 és SA.
37619

SA.32983

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A1400041.VM

31/12/2015

18/02/2013

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MK
PDF/hiteles/MK12126.pdf, 20640 o. 20652 o.;
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 800/2008/EK bizottsági
i?docid=99600006.MUM;
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_38986
rendelet 13.cikk

23/06/2014

31/12/2019

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A1400165.KOR&celpara=#xcelp
aram;
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Fejlesztési adókedvezmény
i?docid=99600081.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39292
(N651/2006 és SA. 37619)

18/07/2014

31/12/2020

Állatbetegségek és
növénykárosítók
A földművelésügyi miniszter 148/2007. (XII.8.) FVM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c leküzdéséhez nyújtott
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről
i?docid=A0700148.FVM;
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39416
támogatás (26. cikk)

01/01/2015

30/06/2021

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2013. (XII.23.) önkrományzati rendlete
a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5
eg8ed3dr2eo5dt2ee5em4cj5ce6bz7ce2b http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
x3ce8b
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39474
14. cikk

01/07/2014

31/12/2020

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 210/2014 (VIII.27.) korm. rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400210.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39476
14. cikk

28/08/2014

31/12/2020

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ e) pont, 2-3.§, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
12.§, 13.§ 1. pontja, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 13. pontja, 24.§ b) pontja, 58.§
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39801
31. cikk

11/10/2014

30/06/2021

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ a) pontja, 24.§, 5.§ 9-12. pontjai, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 14-17. alpontjai, 24.§ b) pont, 59-62.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39802
32-35. cikkek

11/10/2014

30/06/2021

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ e) pontja, 23.§, 12.§ , 13.§ 6.pont, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 25. pont, 24.§ b) pont, 98-99.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39803
56. cikk

11/10/2014

30/06/2021

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ d) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 10-13. pontjai, 18-22.§, 23.§ 14-17. pontjai, 24.§ b) pontja, 59-62.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39804
32-35. cikkek

11/10/2014

30/06/2021

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ g) pontja, 23.§, 16.§, 17.§ 1. pontja, 18-22.§, 23.§ 03. pontja, 24.§ b) pontja, 58.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39805
31. cikk

11/10/2014

30/06/2021

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39806
17. cikk

11/10/2014

30/06/2021

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

SA.38100

SA.35772 (12/X)

SA.39806(2014/X)

KKV-knak nyújtott támogatás az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Programból (EFOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ d) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 2-4. pontjai, 18-22.§, 23.§ 2-4.§ pontjai, 24.§ b)pontja, 33-35.§

SA.39807(2014/X)

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programból (EFOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ d) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 6-8. pontjai, 18-22.§, 23.§ 8-9. és 12. pontjai, 24.§ b) pontja, 48-51. §, 56.§

651/2014/EU biz. rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 25. cikk a)-d), 26.cikk, 29.
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39807
cikk,

11/10/2014

30/06/2021

SA.39808(2014/X)

Képzéshez nyújtott támogatás a Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Programból (EFOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ d) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 9. pontja, 18-22.§, 23.§ 13. pont, 24.§ b) pont, 58.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39808
31. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39809(2014/X)

Kutatás-fejlesztési támogatás nyújtása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) alapján

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ a) pontja, 24.§, 5.§ 5-7. pontjai, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 8-10. pontjai, 24.§ b) pontja, 48-54.§

651/2014/EU biz. rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 25. cikk (2) bek. a)-d), 26i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39809
27.cikkek

11/10/2014

30/06/2021

SA.39810(2014/X)

Kulturális tevékenységhez nyújtott támogatás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programból (EFOP
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ d) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 14.pont, 18-22.§, 23.§ 23.pontja, 24.§ b) pont, 90-94.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39810
53. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39811(2014/X)

Képzési támogatás nyújtása a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) alapján

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ a) pontja, 24.§, 5.§ 8. pontja, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 13. pontja, 24.§ b) pontja, 58.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39811
31. cikk

11/10/2014

30/06/2021

Általános csoportmentesség

SA.39812(2014/X)

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programból (EFOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ d) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 15. pontja, 18-22.§, 23.§ 25. pontja, 24.§ b) pontja, 98-99.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39812
56. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39813(2014/X)

Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
nyújtása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
alapján
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ a) pontja, 24.§, 5.§ 20. pontja, 18-22.§, 23.§ (1) bek.23. pontja, 24.§ b) pontja, 90-94.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39813
53. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39814(2014/X)

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) alapján
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ a) pontja, 24.§, 5.§ 22. pont, 18-22.§, 23.§ (1) bek.25. alpontja, 24.§ b) pont, 98-99.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39814
56. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39815(2014/X)

KKV-knak nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programból (GINOP)
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 6.§, 7.§ 2-4. pontjai, 18-22.§, 23.§ 2-4. pontjai, 33-35.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39815
17. cikk

11/10/2014

30/06/2021

Képzéshez nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programból (GINOP)
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 6.§, 7.§ 12. pontja, 18-22.§, 23.§ 13. pontja, 24.§ b) pont

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39816
31. cikk

11/10/2014

30/06/2021

Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programból (GINOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 6.§, 7.§ 13-16. pontjai, 18-22.§, 23.§ 14-17.pontjai, 24.§ b) pont, 59-62.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39817
32-35. cikkek

11/10/2014

30/06/2021

Kultúrához nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programból (GINOP)
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 6.§, 7.§ 22. pont, 18-22.§, 23.§ 23. ponjta, 24.§ b), 90-94.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39818
53. cikk

11/10/2014

30/06/2021

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Programból (GINOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 6.§, 7.§ 7-11.pontjai, 18-22.§, 23.§ 8-12. pontjai, 24. § b), 48-57.§

651/2014/EU biz. rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 25. cikk (2) bek. a)-d), 26-29.
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39819
cikkek
11/10/2014

30/06/2021

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ e) pontja, 23.§, 12.§ , 13.§ 2-5.pont, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 18. pont, 24.§ b) pont, 63-67.§, 83.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39820
36-38.cikkek, 49. cikk

11/10/2014

30/06/2021

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39821
14. cikk

SA.39816(2014/X)

SA.39817(2014/X)

SA.39818(2014/X)

SA.39819(2014/X)

SA.39820(2014/X)

Környezetvédelmi támogatás nyújtása az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP)

SA.39821(2014/X)

Regionális támogatáshoz nyújtott támogatás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programból (EFOP)(Hitelesített) GBER

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ d) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 1. pontja, 18-22.§, 23.§ 1. pontja, 24.§ a) pontja, 25-32.§

11/10/2014

31/12/2020

SA.39822

Kockázatfinanszírozáshoz nyújtott támogatás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programból (EFOP)
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ d) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 5. pontja, 18-22.§, 23.§7. pontja, 24.§ b) pontja, 42-46.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39822
22. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39823(2014/X)

Regionális beruházási támogatás nyújtása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
alapján(Hitelesített) GBER

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ a) pontja, 24.§, 5.§ 1. pontja, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 1. pontja, 24.§ a), 25-32.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39823
14. cikk

11/10/2014

31/12/2020

SA.39824(2014/X)

Környezetvédelmi támogatás nyújtása a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) alapján

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ a) pontja, 24.§, 5.§ 13-19. pontjai, 18-22.§, 23.§ (1) bek.18. és 20-22. pontjai, 24.§ b) pontja, 67.§, 72-80.§, 82-83.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39824
38-41. cikkek

11/10/2014

30/06/2021

SA.39826(2014/X)

Környezetvédelemhez nyújtott támogatás a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programból
(KEHOP)(Hitelesített) GBER

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ f) pontja, 23.§, 14.§, 15.§ 3-11. pontjai, 18-22.§, 23.§, 24.§ b) pontja, 67-83.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39826
38-41. cikkek, 45-49.cikkek

11/10/2014

30/06/2021

SA.39827(2014/X)

Regionális beruházási támogatás a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Programból (VEKOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 1.pontja, 18-22.§, 23.§ (1) bek.1.pont, 24.§ a)pont, 25-32.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39827
14.cikk

11/10/2014

31/12/2020

SA.39828(2014/X)

Kis- és középvállalkozások támogatása a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Programból (VEKOP)(Hitelesített) GBER

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 2-4. pontjai, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 2-4. pontjai, 24.§ b)pont, 33-35.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39828
17. cikk

11/10/2014

30/06/2021

651/2014/EU biz. rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 25.cikk (2) a)-d), 26-29.
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39829
cikkek

11/10/2014

30/06/2021

SA.39829(2014/X)

Kutatási-fejlesztési támogatás a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Programból (VEKOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 7-11. pontjai, 18-22.§, 23.§8-12. pontjai, 24.§ b), 48-56.§

SA.39830(2014/X)

Képzési támogatás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Programból (VEKOP)
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 12.pont, 18-22.§, 23.§ 8') bek. 13. pont, 24.§ b), 58.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39830
31. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39831(2014/X)

Foglalkoztatási támogatás a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Programból (VEKOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 13-16.pontjai, 18-22.§, 23.§ (1) 14-17. pontok, 24.§ b) pont, 59-62.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39831
32-35. cikkek

11/10/2014

30/06/2021

SA.39832(2014/X)

Kultúra támogatása a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Programból (VEKOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 23. pont, 18-22.§, 23.§ (1) bek.23. pontja, 24.§ b), 90-94.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39832
53. cikk

11/10/2014

30/06/2021

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 24. pontja, 18-22.§, 23.§ (1)bek. 25. pontja, 24.§ b), 98-99.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39833
56. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39833(2014/X)

Helyi infrastruktúra támogatása a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Programból (VEKOP)

SA.39834(2014/X)

Regionális beruházáshoz nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Programból (GINOP)(Hitelesített) GBER
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 6.§, 7.§ 1. pontja, 18-22.§, 23.§ 1. pontja, 24.§ a) pontja, 25-32.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39834
14. cikk

11/10/2014

31/12/2020

SA.39835

Kockázatfinanszírozási támogatás a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Programból (VEKOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 5-6. pontjai, 18-22.§, 23.§ (1) bek 6-7. pontjai, 24.§ b) pont, 37-47.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39835
21-22. cikkek, 24. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39836(2014/X)

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 6.§, 7.§ 21. pontja, 18-22.§, 23.§ (2) bek., 24.§ b), 86-89.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39836
52. cikk

11/10/2014

30/06/2021

651/2014/EU biz. rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 38-39. cikkek, 41. cikk, 45i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39839
46.cikkek, 49.cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39839(2014/X)

Környezetvédelmi támogatás a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Programból (VEKOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 17-22.§, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 18-21. pontjai, 24.§ b), 67-71.§, 73-80.§, 83.§

SA.39840(2014/X)

Sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős
létesítményhez nyújtott támogatás a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) alapján
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ a) pontja, 24.§, 5.§ 21. pontja, 18-22.§, 23.§ (1) bek. 24. pontja, 24.§ b), 95-97.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39840
55. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39841(2014/X)

Kockázatfinanszírozás nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programból (GINOP)(Hitelesített) GBER
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 6.§, 7.§ 5. pontja, 18-22.§, 23.§ 6.pontja, 42-49.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39841
21-22. cikkek, 24. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39843(2014/X)

Kockázatfinanszírozáshoz nyújtott támogatás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programból (EFOP)(Hitelesített) GBER
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 10.§, 11.§ 5. pontja, 18-22.§, 23.§ 7.pontja, 24. b), 42-46.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39843
22. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39844(2014/X)

Kockázatfinanszírozási támogatás a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Programból (VEKOP)

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ c) pontja, 23.§, 8.§, 9.§ 5-6. pontjai, 18-22.§, 23.§ (1) bek 6-7. pontja, 24.§ b), 37-47.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39844
21-22. cikkek, 24. cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39874(2014/X)

Környezetvédelemhez nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programból (GINOP)(Hitelesített) GBER
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm-rendelet 1.§ b) pontja, 23.§, 6.§, 7.§, 17-20. pontjai, 18-22.§, 23.§ 18-19.pontjai, 24. b), 67-71.§,73-76.§, 83.§

651/2014/EU biz. rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 38-39. cikkek, 41. cikk,
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39874
49.cikk

11/10/2014

30/06/2021

SA.39981(2014/X)

KKV, kockázatfinanszírozási, kulturális célú, kutatás-fejlesztési és
innovációs, képzési, regionális beruházási és foglalkoztatási
támogatás nyújtása a Társadalmi Megújulás Operatív Programból
(ex-SA.29753 (X 875/2009))
Általános csoportmentesség

SA. 29753 (X
875/2009)

a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

651/2014/EU biz. rendelet
14.cikk, 17.cikk, 22.cikk,
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 25.cikk (2) a)-d), 28.cikk, 31i?docid=A1200032.NFM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_39981
35.cikk, 53.cikk,
11/11/2014

31/12/2015

SA.40002

Adóalap-kedvezmény, kis- és középvállalkozások
adókedvezménye

Mezőgazdasági
csoportmentesség

XA 433/2007

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 49/B. § (6) bekezdés d) pontja, 11. számú
mellékletének II. 2. p) alpontja, a 13. számú mellékletének 12. pontja, valamint a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. (12)bek. 22/A.§-ának (4) bekezdése, 1.számú
mellékelének 14. pontja

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=99500117.TV;
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 702/2014/EU bizottsági
i?docid=99600081.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40002
rendelet 14. cikk és 17. cikk

01/01/2015

30/06/2021

SA.40013(2014/X)

Regionális beruházási támogatás nyújtása, beruházási támogatás
nyújtása KKv-knak, induló vállalkozásoknak támogatás nyújtása
(EXIM)

Általános csoportmentesség

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII.törvény, Versenyképességű hitelprogram útmutató

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=99400042.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40013
14.,17., 22.cikk

01/12/2014

31/12/2020

SA.40153(2014/X)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások
feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati
rendelete
Általános csoportmentesség

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésénekaz európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati
rendelete

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1
eg0ed3dr8eo3dt4ee3em2cj9cd2bx7ca4c http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
c3ca8j
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40153
31. cikk, 34-35. cikk, 55.cikk

14/11/2014

30/60/2021

SA 31263 (X
297/2010)

Act XXXVII of 2014 on the
further development of the
system of institutions
strengthening the security of
the individual players of the
financial intermediary
system
18/12/2015

SA.40441

Restructuring aid for MKB Bank

Bejelentés

Act XXXVII of 2014 on the further development of the system of institutions strengthening the security
of the individual players of the financial intermediary system

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A1400037.TV

SA.40495(2015/X)

A megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatások (Hitelesített)

Általános csoportmentesség

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16.)Korm.rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1200327.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40495
33-34. cikkek

01/01/2015

30/06/2021

SA.40611(2015/X)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott
állami támogatások

Általános csoportmentesség

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól
szóló380/2014.(XII:31.)Korm.rendelet,
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. Törvény 20.§, 24.§ (1)
bek., 28.§, 35.§ (1) bek.

651/2014/EU biz. rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 14., 17., 21-22., 25.cikk (2)
i?docid=A1400380.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40611
bek. a)-d), 26-31. cikkek

01/01/2015

30/06/2021

X3/2010, N409/2007

SA.40633(2015/X)

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a KözépMagyarországi Operatív Program 1. prioritása alapján nyújtott
támogatások

Általános csoportmentesség

SA.40636(2015/X)

Az MFB Zrt. Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási
Program - B) alprogram

Általános csoportmentesség

SA.40938

A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott
kedvezményes díjú kezességvállalás (AVHGA) (Hitelesített)
Exemption Agriculture

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA.40939

A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott
kedvezményes díjú kezességvállalás (Garantiqa
Zrt.)(Hitelesített) Exemption Agriculture

SA.40949(2015/X)

Jászberény Város Önkormányzatának a helyi vállalkozások
beruházásösztönzési és munkahely teremtési támogatásáról szóló
támogatási programja (ex-SA.39417)

SA.41241

A szórt/egyvagonos vasúti forgalom előmozdítása

a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A1200029.NFM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40611
14.,17.cikkek

20/12/2014

31/12/2015

SA.35122

1767/2014. (XII.18.) Korm.határozat, MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Program
Termékleírás és Útmutató

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MK http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
PDF/hiteles/mk14179.pdf
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40636
36.cikk

01/01/2015

31/122018

XA 154/09

31/2015. (VI. 9.) FM rendelet
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás
szabályairól

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 702/2014/EU bizottsági
i?docid=A1500031.FM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40938
rendelet 14. cikk és 17. cikk

01/03/2015

30/06/2021

Mezőgazdasági
csoportmentesség

XA 176/2009

31/2015. (VI. 9.) FM rendelet
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás
szabályairól

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 702/2014/EU bizottsági
i?docid=A1500031.FM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40439
rendelet 14. cikk és 17. cikk

01/03/2015

30/06/2021

Általános csoportmentesség

SA.39417

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programja

http://www.jaszbereny.hu/rendeletek.p http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/Eu biz. rendelet
hp
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_40949
14. cikk, 17. cikk

12/02/2015

31/12/2020

SA.33417

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény; a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer
kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól
szóló 83/2007. (X.6.) GKM-PM együttes rendelet, valamint a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. nyílt
hozzáférésű pályahálózata igénybevételének feltételeiről szóló hálózati üzletszabályzat

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A0500183.TV;
http://www.anube.hu/eujog_old/Tartal
om/TV/83_2007_GKM_Rend.pdf

01/01/2017

31/12/2021

Bejelentés

Bejelentés

SA.41275

Development of Mohacs Port

SA.41314(2015/X)

Motorfejlesztés során felhasznált üzemanyagok utáni jövedékiadóvisszaigénylés
Általános csoportmentesség

SA.41315(2015/X)

Minősített földgázellátási üzemzavar esetén alkalmazható
jövedékiadó-visszaigénylés

SA.41316(2015/X)

Kereskedelmi gázolaj vásárlása esetén adóvisszaigénylés
formájában nyújtott támogatás

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 57/A. § és 57/B. §

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A0300127.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_41314

01/01/2015

30/06/2021

Általános csoportmentesség

SA.37278(2013/X)

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 57.§

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A0300127.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_41315
44. cikk

01/01/2015

30/06/2021

Általános csoportmentesség

SA.37280(2013/X)

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 57/C. §

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz. rendelet
i?docid=A0300127.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_41316
44. cikk

01/01/2015

30/06/2021

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=99600081.TV;
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/Eu biz. rendelet
i?docid=99500117.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_41317
14. cikk, 17. cikk

01/07/2014

31/12/2020

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának
feltételeiről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c állatjóléti
i?docid=A1600038.FM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_41621
kötelezettségvállalások

01/11/2015

01/11/2021

SA.34237(2012/X)

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bek. c) pont cd)
alpont és (4) bek. d) pont

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz.rendelet
i?docid=99600081.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_41679
31. cikk

01/01/2015

30/06/2017

SA.32983

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet ; Az egyes állatbetegségek
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 702/2014/EU biz.rendelet
megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről
szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló .../2015. (...) FM rendelet
i?docid=A0700148.FVM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_41805
26. cikk

01/06/2015

30/06/2021

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A0400002.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_41896

27/03/2015

30/06/2021

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1500016.NGM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_42429

30/05/2015

30/06/2021

651/2014/EU biz.rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 14. cikk, 18-19. cikkek,
i?docid=A1500016.NGM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_42438
22.cikk, 31.cikk

31/05/2015

30/06/2021

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz.rendelet
i?docid=A1500016.NGM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_42449
20.cikk

30/05/2015

30/06/2021

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao), illetve a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a alábbi rendelkezései:
- beruházási adóalap-kedvezmény (Tao. törvény 7. § (1) bekezdés zs) pont),
• kamat adókedvezménye (Tao. törvény 22/A. §)
• az egyösszegű értékcsökkenési leírás (Tao. törvény 1. számú melléklet 14. pontja),
• kisvállalkozói kedvezmény (Szja tv. 49/B. (6) bekezdés d) pont),
• egyösszegű értékcsökkenési leírás (11. számú melléklet II/2. p) pont),
• a kisvállalkozások adókedvezménye (13. számú melléklet 12. pont)
Általános csoportmentesség

SA.41621

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint
tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatása

agrár- és erdészeti ágazatban a
2014–2020-as
időszakban nyújtott állami
támogatásokról szóló európai
uniós iránymutatások

SA.41679(2015/X)

A látvány-csapatsportágak hivatásos sportszervezetei részére
nyújtott képzési támogatás

Általános csoportmentesség

SA.41805

Supplementation of Aid Scheme Nr. SA.32983 (prevention and
control of particular animal diseases) with blue tounge.

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA.41896(2015/X)

Filmszakmai támogatás

Általános csoportmentesség

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
- a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
- a Magyar Nemzeti Filmalap letétkezelési szabályzata

SA.42429(2015/X)

Nemzetgazdasági támogatások c. támogatási program

Általános csoportmentesség

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet
1. melléklet 28. sor, Magyar Közlöny 2015. évi 74. szám
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet
1. melléklet 16. sor
Magyar Közlöny 2015. évi 74. szám

SA.42438(2015/X)

Turisztikai célelőirányzat

31/05/2015

SA.37279(2013/X)

Kis- és középvállalkozások társasági adó és személyi
jövedelemadó kedvezményei

SA.41317(2015/X)

Transport Operational
Programme

Általános csoportmentesség

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet
1. melléklet 37-41. sorok
Magyar Közlöny 2015. évi 74. szám
SA.42449(2015/X)

Együttműködési programok

Általános csoportmentesség

651/2014/EU biz.rendelet
14.cikk, 22.cikk, 25.cikk (2)
a)-d)26.cikk, 28.cikk, 36http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 38.cikk, 41.cikk, 48-49.cikk,
i?docid=A1500016.NGM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_42451
56.cikk

SA.42451(2015/X)

Gazdasági Zöldesítési Rendszer

Általános csoportmentesség

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
1. melléklet 22. sor
Magyar Közlöny 2015. évi 74. szám

30/05/2015

30/06/2021

SA.42532(2015/X)

Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató
programjáról szóló önkormányzati rendelet

Általános csoportmentesség

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/24 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz.rendelet
566/Vallalkozasfejlesztes_befektetes.pdf ase_details.cfm?proc_code=3_SA_42532
14.cikk, 22.cikk, 31.cikk

27/06/2015

30/06/2021

Bejelentés

1. Relevant provisions of Act XCIX of 2008 on the support of and the special employment rules
applicable to performing arts organizations ("PAA") 2. Relevant provisions of Decree 7/2009 (III. 4).
OKM on the detailed rules of the official procedures concerning the performing arts organisations, the
material conditions necessary for the operation of bands and choirs and the lower limit of the paying
attendance ("Decree1") 3. Relevant provisions of Act LXXXI of 1996 on corporate income tax and
dividend tax ("CITA")

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A0800099.TV

01/10/2009

31/12/2015

SA.36583

Üzletszabályzat a hitelhez,a garanciához, faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető
kezességvállalásról, valamint Üzletszabályzat az együttműködési megállapodások keretében létrejött
hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

651/2014/EU biz.rendelet
14.cikk, 17.cikk, 22.cikk,
http://garantiqa.hu/dokumentumtar/uzl http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 25.cikk (2) a)-d), 28.cikk, 36etszabalyzat-hirdetmeny/
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_42662
38.cikk
01/07/2015

30/06/2021

SA.35372

Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
szabályairól szóló 3/2015. (II.13.) NGM rendelet
i?docid=A1500003.NGM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_42815

14/02/2015

30/06/2021

Általános csoportmentesség

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

31/03/2015

30/06/2021

Általános csoportmentesség

Támogatási szerződés regionális beruházási támogatás nyújtásáról

SA.42533

SA.42662(2015/X)

SA.42815(2015/X)

SA.42817(2015/X)

State aid No N 464/2009 – Hungary Extension of the programme
"Aid to performing arts organisations"

Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU ) alapján
nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás (Garantiqa Zrt.)
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi
döntésével nyújtható képzési támogatások
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprésze
felhasználásával hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez,
és megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható bértámogatások

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

kultúra

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 651/2014/EU biz.rendelet
i?docid=99600006.MUM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_42817
32-33.cikkek

SA.43058(2015/X)

Regionális beruházási támogatás a 651/2014/EU bizottsági
rendelet alapján
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet alapján az általános
csoportmentességi rendelet szabályainak megfelelően nyújtható

Általános csoportmentesség

28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
i?docid=A1500028.NFM&timeshift=ffffff http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
f4&txtreferer=00000001.TXT
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43058

03/06/2015

30/06/2021

SA.43069(2015/X)

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprésze
felhasználásával nyújtott képzési támogatás

Általános csoportmentesség

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=99600006.MUM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43069

31/03/2015

31/12/2020

SA.43079(2015/X)

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprésze
felhasználásával nyújtott regionális támogatás a
munkahelyteremtés elősegítése érdekében

Általános csoportmentesség

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=99600006.MUM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43079

01/01/2014

31/12/2020

SA.43088

A Vidékfejleszési Programból (2014-2020) a mezőgazdasági
csoportmentességi rendelet alapján nyújtható támogatások

Mezőgazdasági
csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 1.§, 2.§, 17/A.§- http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
17/C.§, 19.§, 20.§, 21.§, 23/A.§, 24.§, 103/A.§-103/Q.§, valamint a 105.§-a
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43088
GBER 14.,41.,53.,55.,56.

15/09/2015

30/06/2021

SA.43166

Kezességvállalási díjtámogatási program

Mezőgazdasági
csoportmentesség

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásáról

15/10/2015

30/06/2021

SA.43426

A Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt. Általános
Csoportmentességi Rendelet alapján nyújtott támogatásai

Általános csoportmentesség

Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt. és az általa kezelt tőkealapok a 2014. évi Általános
Csoportmentességi Rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelő termékleírásai

A Corvinus Kockázati
Tőkealap Kezelő Zrt.
Általános
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Csoportmentességi Rendelet
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43426
alapján nyújtott támogatásai 29/09/2015

30/06/2021

SA.42975

SA.43625

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének19/2015. (IX. 22.)
önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról

SA.38987

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a
munkahelyteremtés támogatásáról

Általános csoportmentesség

9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés
támogatásáról

SA.43701

Szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés
támogatása

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA.44166

Az előadó-művészeti szervezetek közvetett állami támogatása a
651/2014/EU rendelet alapján

Általános csoportmentesség

SA.44386

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programból és a KözépMagyarországi Operatív Program 1. prioritásából nyújtott
kockázatfinanszírozási támogatások

Általános csoportmentesség

SA.44436

Prevention and control of particular animal (fish) diseases

Halászati csoportmentesség

SA.45131

Prevention and control of particular animal diseases (Modification Mezőgazdasági
of Aid scheme SA.32983)
csoportmentesség

SA.32983

SA.45290

Beruházásösztönző célú képzési támogatás

SA.35372

Általános csoportmentesség

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/246e324ef20fc862452b20143fd64da9ef8b7caf/megtekinte
s
- az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, (Magyar Közlöny2008. évi 18. szám)
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/83e36d9e4aad8057bdeb2c53cd39a1ed0fe68065/me
gtekintes

SA.36856 (2013/N)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1500074.FM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43166

Jászfényszaru Város
Képviselőtestületének19/2015. (IX.
http://www.jaszfenyszaru.hu/filebase/k
22.) önkormányzati
ozerdeku_adatok/rendeletek/foglalkozt
rendelete a
atas/2015_19_munkahelyteremtes_tam http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c munkahelyteremtés
ogatasarol.pdf
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43425
támogatásáról
https://www.mvh.gov.hu/documents/2
0182/0/9Állatbetegségek és
2016.+(II.+15.)+FM+rendelet/96534059növénykárosítók
8feb-4243-9c0ehttp://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c leküzdéséhez nyújtott
727f15507226?version=1.0
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43701
támogatás (26. cikk)

31/07/2015

23/09/2015

31/12/2020

01/01/2016

30/06/2021

Az előadó-művészeti
szervezetek közvetett állami
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c támogatása a 651/2014/EU
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_44166
rendelet
alapján
01/01/2016
A Gazdaságfejlesztési
Operatív Programból és a
Közép-Magyarországi
A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Operatív Program 1.
vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
i?docid=A1200029.NFM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_44386
prioritásából nyújtott
01/01/2016

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (módosítás tervezet)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A0700148.FVM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_44436

30/06/2021

31/05/2016

21/01/2016

30/06/2021

Állatbetegségek és
növénykárosítók
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c leküzdéséhez nyújtott
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
i?docid=A0700148.FVM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45131
támogatás (26. cikk)

01/01/2015

30/06/2021

3/2015. (II. 13.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és - http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
fejlesztési támogatások részletes szabályairól
i?docid=A1500003.NGM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45290
Képzési támogatás

14/02/2015

30/06/2021

SA.45299

Saját munkavállaló képzési költségeinek elszámolása

Általános csoportmentesség

SA.45317

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerint a GINOP-ból a
mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 14. cikke alapján
nyújtott támogatás

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA.45318

A 255/2014 (X.10.) Korm. rendelet alapján a VEKOP-ból, a
mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott
támogatás.

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA.45445

A Vidékfejlesztési Programból (2014-2020) a mezőgazdasági
csoportmentességi rendelet (46. és 47. cikkek) alapján nyújtható
támogatások

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA.45446

A Vidékfejlesztési Programból (2014-2020) az általános
csoportmentességi rendelet (38. cikk - energiahatékonysági
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás) alapján nyújtható
támogatások

Általános csoportmentesség

X756/2009

21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet
a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés
költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1300021.NGM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45299
Képzési támogatás

Mezőgazdasági
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
csoportmentességi rendelet
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 1. § b), 2-3. §, 6. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c 14. cikke alapján nyújtott
§, 7. § 28. pont, 18-22. §, 23/A. § B. pont a. alpont, 67. alcím
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45317
támogatás

SA.43088

SA.43313

09/12/2015

30/06/2021

15/05/2016

30/06/2021

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
Mezőgazdasági
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 1. § b), 2-3. §, 6. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c csoportmentességi rendelet
§, 9. § 32. pont, 18-22. §, 23/A. § B. pont a. alpont, 67. alcím
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45318
alapján nyújtott támogatás. 15/05/2016
Vidéki térségekben működő
kkv-k számára tanácsadási
szolgáltatásokhoz nyújtott
a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
támogatás (46. cikk), Vidéki
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 1.§, 2.§, 17/A.§, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c térségekben működő kkv-k
17/B.§ 1. és 2., 17/C.§ 26. és 27., 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§, 23/A.§, 103/V.§-103/Z.§, valamint a 105.§-a i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45445
számára tudástranszferhez 06/05/2016

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 1.§, 2.§, 3.§,
17/A.§, 17/B.§ 4. és 6. pontja, 17/C.§ 24. pontja, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§, 23/A.§, 24.§, 67.§ és a 105.§

Energiahatékonysági
intézkedésekhez nyújtott
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c beruházási támogatás (38.
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45446
cikk)

30/06/2021

30/06/2021

09/05/2016

30/06/2021

10/12/2015

31/12/2020

SA.45448

Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetésösztönzési programja

Általános csoportmentesség

Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2015. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet

SA.45473

A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi
Együttműködési Programokból az általános csoportmentességi
rendelet alapján nyújtható támogatások

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

http://www.miskolc.hu/dokumentum/3
22015-xii10-onkormanyzati-rendeletmiskolc-vallalkozasfejlesztesi-eshttp://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Regionális beruházási
befektetes-osztonze
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45448
támogatás (14. cikk)
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk); Kkvtámogatás (17–20. cikk);
Kutatás-fejlesztési és
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c innovációs támogatások
i?docid=A1600044.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45473
(25–30. cikk); Képzési

10/03/2016

31/12/2020

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16.§-a; a
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet 11.§-a

A hátrányos helyzetű
munkavállalók felvételéhez
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c bértámogatás formájában
i?docid=99600006.MUM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45558
nyújtott támogatás (32. cikk) 01/01/2015

31/12/2017

SA.45558

SA.45651

Foglalkoztatást bővítő, ill. továbbfoglalkoztatást célzó
bértámogatás

Általános csoportmentesség

Prevention and control of particular animal diseases (Modification Mezőgazdasági
of aid scheme SA.32983)
csoportmentesség

SA.45660

Szikszó Gazdaságfejlesztésért programról

SA.45767

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott egyes
kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok
támogatása

SA.45994

SZTA-Regionális gazdaságfejlesztés keretében a kis és
középvállalkozásoknak kockázati tőketámogatás nyújtása

Általános csoportmentesség

SA.45995

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) helyi infrastruktúra fejlesztésre nyújtott beruházási valamint a
sportlétesítményekhez és multifunkcionális szabadidős
létesítményekhez nyújtott támogatás

Általános csoportmentesség

SA.46049

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
20/2016(VII.1.) önkormányzati rendeletea vállalkozások
beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának
programjáról
Általános csoportmentesség

SA.46136

modification to the agricultural risk management system

SA.32983

az egyes állatbetegségek megelőzésével,illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete a
"Szikszó Gazdaságfejlesztésért" programról

Általános csoportmentesség
a mezőgazdasági és az erdészeti
ágazatban, valamint a vidéki
térségekben nyújtott állami
támogatásokról szóló,
2014–2020 időszakra vonatkozó

A földművelésügyi miniszter…/2016. (…) FM rendelete az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók
keretében nyújtott egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok támogatásáról

SA.32825(2012/N)

a mezőgazdasági és az erdészeti
ágazatban, valamint a vidéki
térségekben nyújtott állami
támogatásokról szóló,
2014–2020 időszakra vonatkozó SA.33418 (last
európai uniós iránymutatás
modified: SA.38822)

Állatbetegségek és
növénykárosítók
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c leküzdéséhez nyújtott
i?docid=A0700148.FVM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45651
támogatás (26. cikk)
http://www.szikszo.hu/lapok/onkorman
Regionális beruházási
yzat/rendeletek/1949-szikszotámogatás (14. cikk), Kkvgazdasagfejlesztesert-programrol-2016- http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c knak nyújtott beruházási
junius
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45660
támogatás (17. cikk)
az Agrár Széchenyi Kártya
Konstrukciók keretében
nyújtott egyes kedvezőtlen
http://www.kormany.hu/hu/dok?type= http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c piaci helyzetben lévő
310#!DocumentBrowse
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45767
agrárgazdasági ágazatok

01/01/2015

30/06/2021

10/06/2016

30/06/2021

01/09/2016

31/12/2016

30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott
előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól;Tájékoztató a Dél-Alföldi
Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program ÉszakMagyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Széchenyi Tőkebefektetési Alap c.konstrukciójáról
i?docid=A1200030.NFM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45994
Forestry
06/03/2015
Sportlétesítményekre és
multifunkcionális
szabadidős létesítményekre
a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
nyújtott támogatás (55. cikk);
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 1. § b); 2-3. §; 6. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Helyi infrastruktúrára
§; 7. § 27.; 18-24. §; 98-99. §
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_45995
irányuló támogatás (56.
08/06/2016

31/12/2016

30/06/2021

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2016(VII.1.) önkormányzati rendeletea
vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról

http://eger.hu/public/uploads/alaprend http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Regionális beruházási
_57b1bc1ad036e.pdf
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46049
támogatás (14. cikk)

02/07/2016

31/12/2020

Act Nr. 168 of 2011, ministerial decree No 27/2014. (XI. 25.)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1400027.FM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46136
natural disaster

01/11/2014

31/03/2022

SA.46139

Költségvetési támogatás („Higiénikus tejtermelés a
kisgazdaságokban oktatási program végrehajtásához hűtősített
autó beszerzése”)

Mezőgazdasági
csoportmentesség

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 1. mellékletének 68.1. b) pontja

SA.43313

A Vidékfejlesztési Programból (2014-2020) az általános
csoportmentességi rendelet alapján nyújtható támogatások

Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.(X.10.) Korm. rendelet 1.§, 2.§, 17/A.§17/C.§, 18.§-24.§, 25.§-32.§, 73.§-76.§, 90.§-99.§, valamint a 105.§-a

Tudástranszferhez és
tájékoztatási
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c tevékenységekhez nyújtott
i?docid=A1600008.MVM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46139
támogatás (21.
cikk)
Regionális
beruházási
támogatás (14. cikk);
Megújuló energia
támogatására irányuló
beruházási támogatás (41.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c cikk); A kultúrát és a
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_43313
kulturális örökség

16/08/2016

15/09/2015

30/06/2021

SA.46516

SA.46515

Nemzetgazdasági támogatások c. program energiahatékonysági
intézkedéshez nyújtott támogatás és megújuló energia
támogatására irányuló beruházási támogatás jogcímei.

Közösségi agrármarketing támogatás módosítása

Általános csoportmentesség

Általános bejelentés

SA.46603

Kulturális Támogatási Program

SA.46649

A módosított fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet
alapján nyújtandó támogatások (képzés, regionális beruházási
támogatás, kkv tanácsadás, kkv vásárokon való részvétel, kultúra) Általános csoportmentesség

Energiahatékonysági
intézkedésekhez nyújtott
beruházási támogatás (38.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c cikk), Megújuló energia
i?docid=A1500016.NGM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46516
támogatására
irányuló
a) mezőgazdasági
ágazatban megvalósuló
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c technikai segítségnyújtás:
i?docid=A1600059.FM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46515
aa) tudástranszfer és

SA.42429

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet
1. melléklet 28. sor, Magyar Közlöny 2016. évi 71. szám

SA.37599

59/2016. (IX. 14.) FM rendeleta közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes
feltételeiről

SA.43058

http://www.forsterkozpont.hu/uploads/
A kultúrát és a kulturális
content/137/file/14_2016_elnoki_utasit
örökség megőrzését
as_tamogatasi_ugyek_eljarasi_rendjerol http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
8/2016 (III.25) MvM rendelet
.pdf
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46603
cikk)
16/06/2016
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk), A kkvk részére tanácsadáshoz
nyújtott támogatás (18. cikk),
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c A kkv-k vásárokon való
8.) NFM rendelet (3.§ h) pont ha)-hc) és he)-hf) alpontok, 4.§-8.§, 42/A.§-43/D.§, 44.§-46.§)
i?docid=A1600007.NFM
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46649
részvételéhez nyújtott
21/09/2016

Általános csoportmentesség

0182/0/92016.+(II.+15.)+FM+rendelet/965340598feb-4243-9c0ehttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A0700086.TV;
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1600063.NFM;
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?d
ocid=199442.332084;
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_

SA.46851

Szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés
támogatása (módosítás)

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA.47331

A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia
termelés támogatási rendszer

Általános csoportmentesség

SA.47319

Irinyi stratégia támogatásai

Általános csoportmentesség

SA.47318

Pest megyei fejlesztések

Általános csoportmentesség

növénykárosítók
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
leküzdéséhez nyújtott
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46851
támogatás (26. cikk)
Megújuló energiaforrásból
származó villamos energia
termelésének ösztönzésére
irányuló működési
támogatás (42. cikk)
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47331
Kisméretű létesítmények
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk), A kkvk vásárokon való
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29) NGm rendelet
részvételéhez nyújtott
1. melléklet 28a. sor
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?d http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c támogatás (19. cikk), Induló
Magyar Közlöny 2015. évi 74. szám
ocid=175855.329150
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47319
vállalkozásnak nyújtott
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk), A
hátrányos helyzetű
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29) NGM rendelet 1.
munkavállalók felvételéhez
melléklet 20a. sor
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?d http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c bértámogatás formájában
Magyar Közlöny 2015. évi 74. szám
ocid=175855.329150
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47318
nyújtott támogatás (32. cikk),

SA.46807

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
37/2016 (X.13.) önkormányzati rendelete a vállalkozások
beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról

Általános csoportmentesség

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2016 (X.13.) önkormányzati
rendelete a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról

SA.47369

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatások
feltételrendszeréről

Általános csoportmentesség

30/06/2021

30/06/2021

1/01/2016

30/06/2021

01/01/2017

31/12/2020

18/11/2016

30/06/2021

18/11/2016

31/12/2021

13/10/2016

31/12/2020

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete eg5ed0dr3eo8dt3ee2em5cj2by9bw6bx5 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről
ce6cc5cd8f
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47369
Képzési támogatás (31. cikk) 01/01/2017

30/06/2021

SA.47379

A Miniszterelnökség által a Modern Városok Program keretében a
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Csiky
Gergely Színház felújításához nyújtott támogatás
Általános csoportmentesség

SA.47401

A Miniszterelnökség által a Modern Városok Program keretében
az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az egri vár
állagmegőrző felújításához nyújtott támogatás

Általános csoportmentesség

Támogatói Okirat vissza nem térítendő támogatásról

SA.47399

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
57/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete a város
vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról,
valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról

Általános csoportmentesség

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2016. (XII.13.) önkormányzati
rendelete a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a kulturális célú
támogatás nyújtásáról

Támogatói Okirat vissza nem térítendő támogatásról

SA.47497

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye Általános csoportmentesség

A 2016. évi CXXV. törvénnyel módosított 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az
osztalékadóról, 4. § 11a. és 34b. pont, 22/E. § és 30/F. §

SA.47505

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016.
(VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

SA.47528

Kutatás-fejlesztési célú támogatás nyújtása a beruházás ösztönzési
célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm.
rendelet alapján
Általános csoportmentesség

SA.47534

30/06/2021

9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés
támogatásáról
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról;
2016. évi LXXXII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról;
165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező
átvételi és prémium típusú támogatásáról;
62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési
támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról;

Általános csoportmentesség

SA.47535

07/04/2014

Támogatási szerződés vissza nem térítendő, sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős
létesítmény működéséhez nyújtott önkormányzati támogatásról

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában,
és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő
sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás

Általános csoportmentesség

30/06/2021

http://www.bekescsaba.hu/download.fc
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
Sportlétesítményekre és
gi/35684_0_0_T%E1mogat%E1si%5FSze
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46669
multifunkcionális
rzod%E9s%5FSportc%E9l%FA.pdf
szabadidős létesítményekre
nyújtott támogatás
https://www.mvh.gov.hu/documents/2
Állatbetegségek
és (55. cikk) 7/09/2016

SA.46669

SA.43701

30/05/2015

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8
eg5ed4dr5eo6dt3ee0em1cj0bx3cf0bw1 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Regionális beruházási
ca0by3bz6p
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46807
támogatás (14. cikk)

http://www.kormany.hu/download/1/3
A kultúrát és a kulturális
f/e0000/13%20T%C3%A1mogat%C3%B
örökség megőrzését
3i%20okirat_Kaposv%C3%A1r_Csiky.pdf http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
#!DocumentBrowse
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47379
cikk)
http://www.kormany.hu/download/0/3
A kultúrát és a kulturális
f/e0000/10%20T%C3%A1mogat%C3%B
örökség megőrzését
3i%20okirat_Eger_V%C3%A1r.pdf#!Doc http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
umentBrowse
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47401
cikk)
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk), A
kultúrát és a kulturális
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7
örökség megőrzését
eg2ed7dr6eo7dt0ee3em0cj9by0bw3bw http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
2cf7ca4cc9c
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47399
cikk)

24/11/2016

12/12/2016

01/01/2017

Energiahatékonysági
intézkedésekhez nyújtott
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c beruházási támogatás (38.
gi?docid=99600081.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47497
cikk)
01/01/2017
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk);
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid= http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Energiahatékonysági
197078.330832
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47505
intézkedésekhez nyújtott
25/08/2016
Alkalmazott kutatás (a 25.
cikk (2) bekezdésének b)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid= http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c pontja), Kísérleti fejlesztés (a
171377.331347
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47528
25. cikk (2) bekezdésének c) 01/01/2017

A Miniszterelnökség által a Modern Városok Program keretében a
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Diósgyőri
vár rekonstrukciójához nyújtott támogatás
Általános csoportmentesség

Támogatói Okirat vissza nem térítendő támogatásról

Filmszakmai képzések támogatása

Általános csoportmentesség

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

http://www.kormany.hu/download/d/a
3/f0000/16T%C3%A1mogat%C3%B3i%2
0_okirat%20_Miskolc_Di%C3%B3sgy%C
5%91r.pdf#!DocumentBrowse
http://mnf.hu/hu/palyazatok/korabbipalyazatok/palyazat-filmszakmaikepzesek-tamogatasara-1
http://mnf.hu/hu/palyazatok/aktualispalyazatok/filmterjeszto-altaligenyelheto-filmterjesztesifilmmarketing-tamogatas

A kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47535
cikk)

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

28/12/2016

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47534
Képzési támogatás (31. cikk) 01/07/2016

30/06/2021

Audiovizuális alkotásokra
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c vonatkozó támogatási
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47533
programok (54. cikk)

SA.47533

Filmterjesztők által igénybe vehető filmterjesztési támogatás

Általános csoportmentesség

mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami
támogatásának szabályairól

01/07/2016

30/06/2021

SA.46672 (2016/N)

Prolongation of the scheme on excise duty exemptions and
refunds for fuel
used in railway and inland waterway transportation

Railway Guidelines

Section 113(1) of
Act LXVIII on Excise Tax of 2016

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c
gi?docid=A1600068.TV&timeshift=fffffff http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
4&txtreferer=00000001.TXT
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46672
Railway Guidelines

01/05/2017

30/04/2023

SA.48193

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez
nyújtható támogatás

Általános csoportmentesség

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c
Helyi infrastruktúrára
gi?docid=A1700023.KOR&timeshift=fffff http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c irányuló támogatás (56.
ff4&txtreferer=00000001.TXT
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48193
cikk)

01/05/2017

31/12/2017

SA.48194

Foglalkoztatást bővítő, ill. továbbfoglalkoztatást célzó
bértámogatás

SA.47431

Tata Város Önkormányzata által a Barina Ingatlanforgalmazó és
Fejlesztő Kft-nek nyújtandó helyi infrastruktúra fejlesztéséhez
nyújtott beruházási támogatás

SA.47745

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Pécsi Balett
Nonprofit Kft-nek nyújtandó a kultúrát és a kulturális örökség
megőrzését előmozdító támogatás

SA.47776

Prevention and control of particular animal diseases (modification
of diseases Chlamydophila abortus (F004) and Brucella ovis (F005) Mezőgazdasági
in scheme SA.32983)
csoportmentesség

SA.44076

A megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergiatermeléshez (METÁR) nyújtott támogatás

Általános csoportmentesség

SA.45558 (2016/X)

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

SA.32983

www.ofa.hu

támogatási szerződés

Helyi infrastruktúrára
http://www.tata.hu/16378/fejlesztesi_t http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c irányuló támogatás (56.
amogatas
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47431
cikk)

22/12/2016

22/12/2016

Fenntartói - köszszolgáltatási szerződés

A kultúrát és a kulturális
http://gov.pecs.hu/file/index/2?entityTy
örökség megőrzését
pe=REG_30338&t=REG_KOZSZOLG_SZE http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
RZ&ouid=&pgid=
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47745
cikk)

01/01/2017

31/12/2020

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével
kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Állatbetegségek és
növénykárosítók
http://www.kormany.hu/hu/dok?source http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c leküzdéséhez nyújtott
=3&type=310#!DocumentBrowse
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47745
támogatás (26. cikk)

01/01/2015

30/06/2021

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
i?docid=A1600082.TV&timeshift=fffffff4 d=A1600082.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer= sectoral development (107.
&txtreferer=00000001.TXT
00000001.TXT
cikk (3) bekezdés c) pont)

2017.01.01.

2016.12.31.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
gi?docid=99600081.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46615

01/07/2017

30/06/2023

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról;
2016. évi LXXXII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról;
165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező
átvételi és prémium típusú támogatásáról;
62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési
támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról;
63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos
energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási
módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról;
17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési
támogatásának mértékéről a prémium típusú támogatásokból kizárt kérelmezőkre vonatkozóan és a
demonstrációs projektté nyilvánításról
Bejelentés

SA.47331

SA.46615

Sporttámogatási program – Meghosszabbítás

SA.31722

SA.46672

Exemption from the excise duty of the fuel used in rail and inland
waterway transportation

SA.23174

A hátrányos helyzetű
munkavállalók felvételéhez
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c bértámogatás formájában
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48194
nyújtott támogatás (32. cikk) 01/01/2015

• a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16.§-a;
• a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet 11.§-a

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény; Az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény ; a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. Rendelet;

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_46672

SA.47625 (2017/XA)

Prevention and control of particular animal diseases (Increase of
state aid to vaccination against RHDV in scheme SA.32983)

Mezőgazdasági
csoportmentesség

SA.32983

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével
kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Állatbetegségek és
növénykárosítók
http://www.kormany.hu/hu/dok?source http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c leküzdéséhez nyújtott
=3&type=310#!DocumentBrowse
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_47625
támogatás (26. cikk)

SA.48195

SZTA-Regionális gazdaságfejlesztés keretében a kis és
középvállalkozásoknak kockázati tőketámogatás nyújtása

Általános csoportmentesség

SA.45994

Termékkoncepció SZTA

http://www.szta.hu/termekeink/

SA.46615

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól; a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
gi?docid=99600081.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48265
Sectoral development

SA.48265 (2017/N)

A magyar sporttámogatási program kiterjesztése a
röplabdasportra

SA.48375

A Miniszterelnökség és a NARARTE Korlátolt Felelősségű
Társaság között megkötött támogatási szerződés (Szabó Magda
Baumgarten-, Kossuth-, József Attila-, Déry Tibor- és Prima
Primissima-díjasíró, költő és műfordító szellemi örökségének
megőrzése és ápolása érdekében, az írónő születésének 100.
évfordulója alkalmából megvalósítani kívánt, több művészeti ágat
érintő komplex megemlékezés)
Általános csoportmentesség

A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

SA.48565 (2017/X)

A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése” (Jeremie) előirányzat
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosítása alapján

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
33a. sor

SA.48566 (2017/X)

Takarékszövetkezeti szektor képzéséhez nyújtott támogatás

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

SA.48617 (2017/X)

Beruházási adókedvezmény a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26/A. § (8)-(13)
bekezdése és 30/G.§-a alapján

SA.48680 (2017/X)

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 210/2014
(VIII.27.) korm. rendelet

SA.48779 (2017/X)

A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.
30.) EMMI rendelet - 2016. év

SA.48791 (2017/X)

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában, és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
vagyonkezelésében lévő sportlétesítmények üzemeltetéséhez
kapcsolódó támogatás (2017-2021.)

SA.49132 (2017/X)

A Miniszterelnökség és a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött
támogatási szerződés (Az egykor Habsburg József főherceg
számára készült, IV. Károly császár és király, Gödöllőn, 1918.
október 24. kelt értesítésével adományozott marsallbot Magyar
Állam javára történő megvétele)
Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

SA.39476

28/02/2019

30/04/2023

01/01/2015

30/06/2021

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c Induló vállalkozásnak
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48195
nyújtott támogatás (22. cikk) 01/01/2017

31/12/2025

01/07/2017

http://www.kormany.hu/download/4/af
A kultúrát és a kulturális
/01000/NARARTE_Kft_Szab%C3%B3_M
örökség megőrzését
agda_centen%C3%A1rium_GF_SZKF_30 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
5_9_2017_GL.pdf#!DocumentBrowse
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48375
cikk)
18/04/2017
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk)
Program;
Kockázatfinanszírozási
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid= http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c támogatás (21. cikk); Induló
175855.336652
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48565
vállalkozásnak nyújtott
03/28/2017

30/06/2023

30/06/2021

31/12/2020

pályázati felhívás

http://szhisz.hu/561-2/

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48566
Képzési támogatás (31. cikk) 01/02/2017

31/03/2018

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26/A. § (8)-(13) bekezdése és
30/G. §-a (Magyar Közlöny, 93. szám, 2017. június 19.)

Regionális beruházási
támogatás (14. cikk)
Program; Kkv-knak nyújtott
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c beruházási támogatás (17.
i?docid=99600081.TV
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48617
cikk)
20/06/2017

30/06/2021

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 210/2014 (VIII.27.) korm. rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

Regionális beruházási
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MK http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c támogatás (14. cikk)
PDF/hiteles/MK14116.pdf
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48680
Program
Képzési támogatás (31.
cikk); A megváltozott
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MK http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c munkaképességű
PDF/hiteles/MK15209.pdf
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48779
munkavállalók

http://www.bekescsaba.hu/download.fc
gi/39212_0_0_T%E1mogat%E1si%5Fsze
Támogatási keretszerződés vissza nem térítendő, sportlétesítmény működéséhez a 2017-2021. években rzod%E9s%5F%5Fsportc%E9l%FA%5F20
nyújtott önkormányzati támogatásról
17%2Epdf
http://www.kormany.hu/download/a/a
c/21000/Kultur%C3%A1lis%20c%C3%A9
l%C3%BA%20t%C3%A1mogat%C3%A1s
%20%20Minisztereln%C3%B6ks%C3%A9g%2
0%20Budav%C3%A1ri%20Nonprofit%20K
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
ft.pdf#!DocumentBrowse

28/08/2014

31/12/2020

31/12/2015

29/12/2016

Sportlétesítményekre és
multifunkcionális
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c szabadidős létesítményekre
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_48791
nyújtott támogatás (55. cikk) 16/06/2017

30/06/2021

A kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49132
cikk)

30/06/2021

07/09/2017

SA.49314 (2017/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság között „múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi
tevékenység, múzeum és egyéb kapcsolódó területek üzemeltetése,
működtetése” tárgyában megkötött támogatási szerződés
Általános csoportmentesség

SA.49315 (2017/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Helikon
Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság között megkötött támogatási szerződés (2017. évi
működési támogatás)

SA.49494 (2017/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött támogatási
szerződés
(„közfeladat
ellátásához
alap működési
támogatás”)
Képzési
támogatás
nyújtása
az Integrált
Közlekedésfejlesztési

Általános csoportmentesség

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegA kultúrát és a kulturális
megorzese/2017/110-2017http://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
eszterhaza-kozhasznu-nonprofit-kft- isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49 előmozdító támogatás (53.
tamogatasi-szerzodes.pdf
494
cikk)

02/10/2017

30/06/2021

SA. 49988 (2018/X)

Operatív Programból (IKOP) - megfeleltetés a 2017/1084/EU
bizottsági
rendeletnek
Képzési
támogatás
nyújtása a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztési Operatív Programból - megfeleltetés a 2017/1084/EU

Általános csoportmentesség
Általános csoportmentesség

SA.39801
SA. 39805

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben
állami támogatási
szabályokról
szóló 255/2014.
(X.10.)vonatkozó
Korm.rendelet
a
2014-2020vett
programozási
időszakra
rendelt források
felhasználására
uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49987
Képzési támogatás (31. cikk) 11/10/2014
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49988
Képzési támogatás (31. cikk) 10/10/2014

30/06/2021
30/06/2021

SA. 49989 (2018/X)

Képzéshez nyújtott támogatás a Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Programból (EFOP) - megfeleltetés a 2017/1084/EU
bizottsági rendeletnek

Általános csoportmentesség

SA.49987 (2018/X)

Általános csoportmentesség

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/kozerdek
u-adatok/kulturalis-oroksegA kultúrát és a kulturális
megorzese/2017/104-2017-godolloiörökség megőrzését
kiralyi-kastely-kozhasznu-nonprofit-kft- http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
tamogatasi-szerzodes.pdf
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49314
cikk)

18/09/2017

30/06/2021

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/kozerdek
u-adatok/kulturalis-oroksegA kultúrát és a kulturális
megorzese/2017/105-2017-helikonörökség megőrzését
kastelymuzeum-kozhasznu-nonprofit-kft- http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
tamogatasi-szerzodes.pdf
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49315
cikk)

18/09/2017

30/06/2021

SA. 39808

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49989
Képzési támogatás (31. cikk) 11/10/2014

30/06/2021

SA. 49992 (2018/X)

Képzési támogatás nyújtása a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) alapján - megfeleltetés a 2017/1084/EU
bizottsági rendeletnek
Képzéshez
nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Általános csoportmentesség
Operatív Programból (GINOP) - megfeleltetés a 2017/1084/EU
Általános csoportmentesség

SA. 39811
SA. 39816

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben
állami támogatási
szabályokról
szóló 255/2014.
(X.10.)vonatkozó
Korm.rendelet
a
2014-2020vett
programozási
időszakra
rendelt források
felhasználására
uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49990
Képzési támogatás (31. cikk) 11/10/2014
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49992
Képzési támogatás (31. cikk) 11/10/2014

30/06/2021
30/06/2021

SA. 49993 (2018/X)

Képzési támogatás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Programból (VEKOP) - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági
rendeletnek
Általános csoportmentesség

SA. 39830

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.rendelet

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49993
Képzési támogatás (31. cikk) 11/10/2014

30/06/2021

SA. 49999 (2018/X)

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.rendelet

Széles sávú infrastruktúrára
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c irányuló támogatás (52.
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_49999
cikk)

11/10/2014

30/06/2021

SA. 50000 (2018/X)

Regionális beruházáshoz nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Programból (GINOP) - megfeleltetés a
2017/1084/EU bizottsági rendeletnek
Általános csoportmentesség

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.rendelet

Regionális beruházási
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c támogatás (14. cikk)
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_50000
Program

11/10/2014

31/12/2020

fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet I. melléklet 54. sor; Magyar Közlöny 56. szám, 2017. április 18.;
(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17056.pdf)

http://www.kormany.hu/download/b/0
a/41000/Magyarorsz%C3%A1gi%20Zsid
A kultúrát és a kulturális
%C3%B3%20Hitk%C3%B6zs%C3%A9gek
örökség megőrzését
%20Sz%C3%B6vets%C3%A9ge_GF_SZKF http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
_1138_9_2017.pdf#!DocumentBrowse ase_details.cfm?proc_code=3_SA_50109
cikk)

28/12/2017

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://www.kormany.hu/download/a/9
8/41000/Millen%C3%A1ris%20Nonprofi
t%20Kft%20%20f%C3%A9ny%20%C3%A9s%20hangt
echnika%20szerz%C5%91d%C3%A9s%2
A kultúrát és a kulturális
0%C3%A9s%20annak%201%20sz%C3%
örökség megőrzését
A1m%C3%BA%20m%C3%B3dos%C3%A http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
Dt%C3%A1sa.pdf#!DocumentBrowse
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_50180
cikk)

21/12/2017

SA. 49990 (2018/X)

SA. 50109 (2018/X)

a Miniszterelnökség és a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége között létrejött támogatási szerződés

SA. 39836

SA. 39834

Általános csoportmentesség

SA.50180 (2018/X)

A Nemzeti Táncszínház fény- és hangtechnikájához kapcsolódó
támogatás

SA.50181 (2018/X)

Kulturális tevékenységhez nyújtott támogatás az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) - megfelelés a
2017/1084/EU bizottsági rendeletnek
Általános csoportmentesség

SA. 39810

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.rendelet

SA.50182 (2018/X)

Kultúrához nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programból (GINOP) - megfeleltetés a 2017/1084/EU
bizottsági rendeletnek
Általános csoportmentesség

SA. 39818

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.rendelet

SA.50193 (2018/X)

A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi
Együttműködési Programokból az általános csoportmentességi
rendelet alapján nyújtható támogatások - megfeleltetés a
2017/1084/EU bizottsági rendeletnek

SA. 45473

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

A kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_50181
cikk)
11/10/2014
A kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
i?docid=A1400255.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_50182
cikk)
11/10/2014
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk); Kkvtámogatás (17–20. cikk);
Alapkutatás (a 25. cikk (2)
bekezdésének a) pontja);
Alkalmazott kutatás (a 25.
cikk (2) bekezdésének b)
pontja); Kísérleti fejlesztés (a
25. cikk (2) bekezdésének c)
pontja); Megvalósíthatósági
tanulmány (a 25. cikk (2)
bekezdésének d) pontja);
Kutatási infrastruktúra
létrehozásához nyújtott
támogatás (26. cikk);
Innovációs klaszterre
nyújtott támogatás (27. cikk);
Kkv-knak nyújtott
innovációs támogatás (28.
cikk); Képzési támogatás
(31. cikk); A megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához
bértámogatás formájában
nyújtott támogatás (33. cikk);
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.c http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c A vállalkozások számára az
gi?docid=A1600044.KOR
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_50193
uniós környezetvédelmi
16/12/2017

30/06/2021

30/06/2021

31/12/2020

SA.50194 (2018/X)

Az előadó-művészeti szervezetek közvetett állami támogatása a
651/2014/EU rendelet alapján - megfeleltetés a 2017/1084/EU
bizottsági rendeletnek

SA.50357 (2018/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött támogatási
szerződés („bérrendezés”)

SA.50358 (2018/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött támogatási
szerződés („szakmai feladatok”)

SA.50359 (2018/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött támogatási
szerződés („műtárgy vásárlás”)

SA.50360 (2018/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság között „bérrendezés” tárgyában megkötött támogatási
szerződés

SA.50361 (2018/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság között megkötött támogatási szerződés (kiegészítő
támogatás)

SA.50362 (2018/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Helikon
Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság között megkötött támogatási szerződés (bérrendezés)

SA.50363 (2018/X)

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Helikon
Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság között megkötött támogatási szerződés (kiegészítő
támogatás)

SA.50387 (2018/X)

Budapest Főváros Önkormányzata és BFTK Budapesti Fesztiválés Turisztikai Központ Nonprofit Kft. közötti Közszolgáltatási
Keretszerződés kulturális és turisztikai szolgáltatások tartós
biztosítására 1. számú módosítás

Általános csoportmentesség

SA.44166

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

SA.50417 (2018/X)

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi
terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátása

SA.50431 (2018/X)

Budapest Főváros Önkormányzata valamint a Budapesti
Fesztiválzenekar Alapítvány között kötött közszolgáltatási
keretszerződés I. sz. módosítása

SA.50610 (2018/X)

Pest megyei fejlesztések - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági
rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendeletnek
Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

SA. 47318

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény, -az előadóművészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható
szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. Rendelet; előadó-művészeti szervezetek és az előadóművészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos
hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 06.) NEFMI rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=
27087.314602 ;
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=
118733.294587 ;
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=
A kultúrát és a kulturális
193247.317276 ;
örökség megőrzését
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid= http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/c előmozdító támogatás (53.
146635.317207
ase_details.cfm?proc_code=3_SA_50194
cikk)

01/01/2016

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegA kultúrát és a kulturális
megorzese/2017/279-2017http://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
eszterhaza-kozhasznu-nonprofit-kft- isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
tamogatasi-szerzodes.pdf
357
cikk)

28/12/2017

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegA kultúrát és a kulturális
megorzese/2017/283-2017http://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
eszterhaza-kozhasznu-nonprofit-kft- isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
tamogatasi-szerzodes.pdf
358
cikk)

28/12/2017

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegA kultúrát és a kulturális
megorzese/2017/282-2017http://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
eszterhaza-kozhasznu-nonprofit-kft- isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
tamogatasi-szerzodes.pdf
359
cikk)

28/12/2017

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegmegorzese/2017/281-2017-helikonA kultúrát és a kulturális
kastelymuzeum-kozhasznuhttp://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
nonprofit-kft-tamogatasiisef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
szerzodes.pdf
360
cikk)

28/12/2017

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegA kultúrát és a kulturális
megorzese/2017/104-2017-godolloi- http://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
kiralyi-kastely-kozhasznu-nonprofit- isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
kft-tamogatasi-szerzodes.pdf
361
cikk)

29/12/2017

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegmegorzese/2017/281-2017-helikonA kultúrát és a kulturális
kastelymuzeum-kozhasznuhttp://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
nonprofit-kft-tamogatasiisef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
szerzodes.pdf
362
cikk)

28/12/2017

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegmegorzese/2017/296-2017-helikonA kultúrát és a kulturális
kastelymuzeum-kozhasznuhttp://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
nonprofit-kft-tamogatasiisef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
szerzodes.pdf
363
cikk)

29/12/2017

http://infoszab.budapest.hu:8080/Hirdetmenyek.aspx

http://infoszab.budapest.hu:8080/
Hirdetmenyek.aspx

A kultúrát és a kulturális
http://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
387
cikk)

24/01/2018

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

http://lechnerkozpont.hu/doc/koz
erdeku-adatok/kulturalis-oroksegA kultúrát és a kulturális
megorzese/2017/250-2017-tokajhttp://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
borvidek-fejlodeseert-nonprofit-kft- isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
tamogatasi-szerzodes.pdf
417
cikk)

22/12/2017

http://infoszab.budapest.hu:8080/Hirdetmenyek.aspx

http://infoszab.budapest.hu:8080/
Hirdetmenyek.aspx

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.29) NGM rendelet
1. melléklet 20. sor Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1700050.NGM

A kultúrát és a kulturális
http://ec.europa.eu/competition/elojade/ örökség megőrzését
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 előmozdító támogatás (53.
431
cikk)
27/09/2017
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk); Kkvtámogatás (17. cikk);
Alapkutatás (a 25. cikk (2)
bekezdésének a) pontja);
Alkalmazott kutatás (a 25.
cikk (2) bekezdésének b)
pontja); Kísérleti fejlesztés (a
25. cikk (2) bekezdésének c)
pontja); Megvalósíthatósági
tanulmány (a 25. cikk (2)
bekezdésének d) pontja);
Kutatási infrastruktúra
létrehozásához nyújtott
támogatás (26. cikk); Kkvknak nyújtott innovációs
támogatás (28. cikk);
Képzési támogatás (31.
cikk); A hátrányos helyzetű
munkavállalók felvételéhez
bértámogatás
formájában nyújtott
támogatás (32. cikk);
Energiahatékonysági
intézkedésekhez nyújtott
http://ec.europa.eu/competition/elojade/ beruházási támogatás (38.
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 cikk); Megújuló energia
610
támogatására irányuló
01/01/2018

30/06/2021

30/06/2021

SA.50611 (2018/X)

Gazdasági Zöldesítési Rendszer - megfeleltetés a 2017/1084/EU
bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendeletnek

SA.50612 (2018/X)

Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési
program; kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az
50/2017. (XII. 29.) NGM rendeletnek
Általános csoportmentesség

SA.50613 (2018/X)

A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése” - megfeleltetés a
2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.)
NGM rendeletnek

SA.50614 (2018/X)

Nagyvállalati beruházási támogatások - megfeleltetés a
2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.)
NGM rendeletnek

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

Általános csoportmentesség

SA.42451

SA.48565

Regionális beruházási
támogatás (14. cikk); Induló
vállalkozásnak nyújtott
támogatás (22. cikk);
Alapkutatás (a 25. cikk (2)
bekezdésének a) pontja);
Alkalmazott kutatás (a 25.
cikk (2) bekezdésének b)
pontja); Kísérleti fejlesztés (a
25. cikk (2) bekezdésének c)
pontja); Megvalósíthatósági
tanulmány (a 25. cikk (2)
bekezdésének d) pontja);
Kutatási infrastruktúra
létrehozásához nyújtott
támogatás (26. cikk); Kkvknak nyújtott innovációs
támogatás (28. cikk); A
vállalkozások számára az
uniós környezetvédelmi
szabványok túlteljesítését,
illetve uniós szabványok
hiányában a
környezetvédelem
szintjének emelését lehetővé
tevő beruházási támogatás
(36. cikk); A jövőbeni uniós
szabványokhoz idő előtt
01/01/2018
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk), Kkvknak nyújtott beruházási
támogatás (17. cikk); A kkvk részére tanácsadáshoz
nyújtott támogatás (18. cikk);
A kkv-k vásárokon való
részvételéhez nyújtott
támogatás (19. cikk), Induló
vállalkozásnak nyújtott
támogatás (22. cikk),
Alapkutatás (a 25. cikk (2)
bekezdésének a) pontja);
Alkalmazott kutatás (a 25.
cikk (2) bekezdésének b)
pontja); Kísérleti fejlesztés (a
25. cikk (2) bekezdésének c)
pontja); Megvalósíthatósági
tanulmány (a 25. cikk (2)
bekezdésének d) pontja);
Kutatási infrastruktúrához
nyújtott beruházási
támogatás (26. cikk), Kkvknak nyújtott innovációs
támogatás (28. cikk), Eljárási
és szervezési innováció
támogatása (29. cikk),
Képzési támogatás (31.
01/01/2018
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk)
Program; A kkv-k részére
tanácsadáshoz nyújtott
támogatás (18. cikk);
Kockázatfinanszírozási
támogatás (21. cikk); Induló
vállalkozásnak nyújtott
támogatás (22. cikk);
Kutatási infrastruktúra
létrehozásához nyújtott
támogatás (26. cikk);
Energiahatékonysági
intézkedésekhez nyújtott
beruházási támogatás (38.
cikk); Épületenergiahatékonysági
projektekre irányuló
beruházási támogatás (39.
01/01/2018

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.29) NGM rendelet
1. melléklet 22. sor Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1700050.NGM

http://ec.europa.eu/competition/elojade/
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50
611

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.29) NGM rendelet
1. melléklet 32., 33., 34., 35 sorai Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1700050.NGM

http://ec.europa.eu/competition/elojade/
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50
612

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.29) NGM rendelet
1. melléklet 40. sora Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1700050.NGM

http://ec.europa.eu/competition/elojade/
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50
613

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1700050.NGM

Regionális beruházási
támogatás (14. cikk)
Program;
Energiahatékonysági
intézkedésekhez nyújtott
beruházási támogatás
(38. cikk); Megújuló energia
http://ec.europa.eu/competition/elojade/ támogatására irányuló
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 beruházási támogatás (41.
614
cikk)

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.29) NGM rendelet
1. melléklet 28. sora Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

01/01/2018

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

Regionális beruházási
támogatás (14. cikk)
Program; Kkv-knak nyújtott
beruházási támogatás (17.
cikk); Induló vállalkozásnak
nyújtott támogatás (22. cikk);
Kkv-knak nyújtott
innovációs támogatás (28.
cikk); Eljárási és szervezési
innováció támogatása (29.
cikk); Energiahatékonysági
intézkedésekhez nyújtott
beruházási támogatás (38.
cikk); Megújuló energia
támogatására irányuló
beruházási támogatás (41.
cikk)
15/01/2018
Regionális beruházási
támogatás (14. cikk)
Program; A kkv-k részére
tanácsadáshoz nyújtott
támogatás (18. cikk); A kkvk vásárokon való
részvételéhez nyújtott
támogatás (19. cikk); Induló
vállalkozásnak nyújtott
támogatás (22. cikk);
Alapkutatás (a 25. cikk (2)
bekezdésének a) pontja);
Alkalmazott kutatás (a 25.
cikk (2) bekezdésének b)
pontja); Kísérleti fejlesztés (a
25. cikk (2) bekezdésének c)
pontja); Megvalósíthatósági
tanulmány (a 25. cikk (2)
bekezdésének d) pontja);
Kutatási infrastruktúra
létrehozásához nyújtott
támogatás (26. cikk); Kkvknak nyújtott innovációs
támogatás (28. cikk);
Képzési támogatás (31.
cikk); A jövőbeni uniós
szabványokhoz idő előtt
történő alkalmazkodáshoz
01/07/2017

SA.50615 (2018/X)

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás az 50/2017. (XII.
29.) NGM rendelet alapján
Általános csoportmentesség

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.29) NGM rendelet
1. melléklet 36. sora Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1700050.NGM

http://ec.europa.eu/competition/elojade/
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50
615

SA.50645 (2018/X)

A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről
és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI.29.) NFM rendelet

Általános csoportmentesség

A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017.
(VI.29.) NFM rendelet Magyar Közlöny 104. szám
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&sza http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
m=104
doc.cgi?docid=a1700022.nfm

http://ec.europa.eu/competition/elojade/
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50
645

SA.50647 (2018/X)

Regionális beruházási támogatás a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Programból (VEKOP) - megfeleltetés a
2017/1084/EU bizottsági rendeletnek

Általános csoportmentesség

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. Rendelet

http://ec.europa.eu/competition/elojade/ Regionális beruházási
isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 támogatás (14. cikk)
647
Program

SA.50537 (2018/X)

A Földművelésügyi Minisztérium által megjelentetett Megoldás a
Körforgásos Gazdaságért pályázati felhívás

Általános csoportmentesség

SA.50539 (2018/X)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatások
feltételrendszeréről - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági
rendeletnek

Általános csoportmentesség

SA.39827

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_
doc.cgi?docid=A1400255.KOR

24/2015. (V. 26.) FM rendelet a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól, 1. melléklet 13. sor: Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok
http://ec.europa.eu/competition/elojade/
Magyar Közlöny 71. szám, 2015. május 26.
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_ isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15071.pdf
doc.cgi?docid=a1500024.fm
537

SA.47369

11/10/2014

Hulladék-újrafeldolgozásra
és -újrahasználatra irányuló
beruházási támogatás (47.
cikk)
01/01/2018
Képzési támogatás (31.
cikk); A megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásával
járó többletköltségek
ellentételezéséhez nyújtott
támogatás (34. cikk);
Hátrányos helyzetű
munkavállalók segítésének
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp= http://ec.europa.eu/competition/elojade/ költségeit ellentételező
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete eh5eg8ed7dr4eo1dt8ee9em2cj9by8c isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50 támogatás (35. cikk);
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről
d7cf8by9ca2cb5k
539
Sportlétesítményekre és
01/01/2017

30/06/2021

30/06/2021

31/12/2020

30/09/2018

30/06/2021

