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III. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEK 
ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI

Az egyedi támogatás és a támogatási program szabályainak (jogsza-
bályoknak), így az Operatív programokhoz (OP-k) tartozó állami támo-
gatási rendeleteknek és az OP-k alapján nyújtott egyedi támogatások-
nak is kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

1. a támogatást nyújtó szerv megnevezése (pl. Nemzeti Gazdasági és 
Fejlesztési Minisztérium);

2. a támogatás célja, azon belül támogatási kategóriánként (csak a Ren-
delet 1. számú mellékletében meghatározott támogatási kategória lehet):

a) a támogatás formája (pl. vissza nem térítendő támogatás),
b) a támogatás maximális mértéke a támogatási intenzitás, illetve a 

támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében ki-
fejezve (pl. elszámolható költségek 50%-a, kis- és középvállal-
kozások esetében +10%pont),

c) a támogatás maximális mértéke a támogatási intenzitás, illetve 
a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében 
kifejezve több forrásból igényelt támogatások esetén (pl. több 
forrásból igénybe vett támogatás esetén a maximális támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg a 60%-ot, kis- és középvállalko-
zások esetében +10%pont),

d) a kedvezményezettek köre (pl. Magyarországon székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező társaságok),

e) a saját forrás mértéke (pl. minimum 25%),
f) az elszámolható költségek köre (pl. a beruházással összefüggő 

tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke),
g) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program időbeli ha-

tálya, lejárata (általában legfeljebb a közösségi jogalap időbeli 
hatályának lejáratáig, pl. 2012. december 31.),

h) a támogatási program esetében az abból történő támogatásnyúj-
tást kizáró feltételek (pl. a támogatás nem nyújtható nehéz hely-
zetben lévő vállalkozásnak),
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i) az egyedi támogatás, a támogatási program, illetve az az alapján 
megkötött támogatási szerződés megsértésének szankciói (pl. a 
támogatást vissza kell fi zetni, és büntetésként a jegybanki alap-
kamat kétszeresét kell megfi zetni),

j) az irányadó közösségi jog által előírt egyéb információk (pl. adat-
szolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség).

Támogatási szerződés csak hatályos támogatási programban, illetve a 
hatályos támogatási program alapján kiírt pályázati felhívásban meg-
határozott támogatási feltételek teljesítése esetén köthető. A Bizottság 
vagy – bizottsági jóváhagyást nem igénylő esetekben – a TVI által jó-
váhagyott támogatási program alapján kötött támogatási szerződést a 
TVI-hez általában nem kell bejelenteni. 

A támogatást nyújtó szerv a támogatás odaítélésekor, a támogatás 
tényéről szóló döntést tartalmazó dokumentumban (támogatási szerző-
désben) tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támoga-
tástartalmáról és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról.

Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – beszámítva 
a projekthez esetlegesen igénybe vett csekély összegű támogatásokat 
is – támogatástartalma nem haladhatja meg az irányadó közösségi sza-
bályban meghatározott támogatási intenzitást.

Sokszor előforduló probléma, hogy a támogatási intézkedések ki-
alakítása során az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó sza-
bályok nem elkülönítve, hanem „összekeveredve” kerülnek be az 
intézkedésekbe/pályázati felhívásokba, átláthatatlan és egyben 
alkalmazhatatlan, a szabályoknak nem megfelelő, a kedvezmé-
nyezettek oldaláról nem alkalmazható rendszert hozva így létre. 
Szintén gyakran okoz problémát, hogy a támogatást nyújtó szervek 
a jogszabályalkotás során az egyes tevékenységhez nem a már ko-
rábban, a tervezés során a TVI-vel egyeztetett támogatási kategó-
riát párosítják, és az új támogatási kategória szabályait a tervezet 
nem tartalmazza, így a TVI-hez hivatalosan érkezett bejelentés az 
előzetes megbeszélések ellenére is hiányos, illetve eltér a TVI által 
jóváhagyott változattól.


