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V. A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) 
TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
Fontos kiemelni, hogy egy támogatási intézkedés nem önmagában, 
csupán összege miatt tartozik a csekély összegű támogatásokról 
szóló bizottsági rendelet hatálya alá. Nem azért minősül egy támo-
gatás csekély összegű támogatásnak, mert mértéke 3 pénzügyi év 
alatt nem haladja meg a 200 000 eurónak (szállítási ágazatban 100 
000 euró) megfelelő forintösszeget, hanem kizárólag azért, mert 
a támogatást nyújtó ezen összeghatár alatti, kifejezetten csekély 
összegű támogatás nyújtásáról határoz. Azaz, maga a támogatási 
program, vagy egyedi támogatásról szóló dokumentum, illetve a 
támogatási szerződés kell hogy egyrészt kimondja, az elnyerhető/
nyújtott támogatás de minimis támogatásnak minősül, másrészt 
pontosan hivatkozza a vonatkozó közösségi rendelet nevét, számát, 
valamint annak Hivatalos Lapban való kihirdetésének adatait. 

Az előzetes bejelentés kötelező tartalma a csekély összegű támogatá-
sokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatási tervezetek esetében 
a támogatási tervezet egy példányából áll.

Ha a TVI megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a cse-
kély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozik, és annak mindenben megfelel, állásfoglalását harminc napon 
belül megküldi a támogatást nyújtó szervnek. A TVI állásfoglalásában 
felhívja a támogatást nyújtó szerv fi gyelmét, hogy 

a támogatástartalom és támogatási kategória megnevezése („cse-• 
kély összegű támogatás”) mellett, tájékoztassa a kedvezménye-
zettet, 
a 10 éves adat-nyilvántartási és • 
adatszolgáltatási (a kedvezményezett által az adott évben és az • 
azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett de minimis támo-
gatások összegének a döntés meghozatala előtti megismerésére 
vonatkozó) kötelezettségről is, továbbá 
a támogatást nyújtó szervnek kell gondoskodnia a vonatkozó • 
rendeletben előírt támogatáshalmozódási szabályok betartásá-
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ról, vagyis arról, hogy az adott kedvezményezett által azonos 
elszámolható költségekhez igénybe kíván-e venni más forrásból 
is támogatást. 

Ha a TVI azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet nem 
felel meg mindenben a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizott-
sági rendeletnek, de megfelelő módosítással csekély összegű támoga-
tásnak minősülhet, harminc napon belül kiadott előzetes véleményében 
javaslatot tesz a támogatási tervezet módosítására. A támogatási terve-
zetnek a javaslattétel eredményeként kialakított változatát a támogatást 
nyújtó szerv ismételten megküldi a TVI-nek. Ha ez a csekély összegű tá-
mogatásokról szóló rendeletnek megfelel, a TVI kiadja állásfoglalását.

A TVI a támogatást nyújtó szervektől függetlenül gondoskodik a 
csekély összegű támogatások támogatási programonként történő nyil-
vántartásáról, a támogatás folyósításától (több részletben történő támo-
gatásnyújtás esetén az utolsó részlet folyósításától) számított tíz évig. A 
TVI tehát nem tartja nyilván az egyes kedvezményezett vállalkozáso-
kat, csupán a létező de minimis támogatási programokat.

A de minimis rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedésekre vo-
natkozó szabályok bővebb ismertetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Gyakori hiba, hogy a támogatást nyújtó utólagosan, a támogatási 
döntés meghozatalát követően, a TVI-től várja egy-egy támogatan-
dó cél csekély összegű támogatássá minősítését. 
Szintén előfordul, hogy az OP-khez tartozó, támogatási program-
ként szolgáló jogszabályok nem minden támogatandó cél tekinte-
tében teszik lehetővé csekély összegű támogatás nyújtását, ám a 
jogszabály hatálybalépést követően, a támogatást nyújtók a pályá-
zati kiírások során szembesülnek azzal az igénnyel, hogy ezekre a 
„kihagyott” célokra is inkább de minimis támogatás nyújtása lenne 
célszerű, illetve a konkrét pályázatok céljait és nyújtandó támogatás 
mértékét fi gyelembe véve csak ilyen kategóriájú támogatás nyújtha-
tó, azaz magasabb támogatási intenzitást kíván a támogatást nyújtó 
adni, mint amennyit a vonatkozó közösségi szabály megengedne. 
Például budapesti kisvállalkozások beruházásának támogatására 
a beruházási támogatásra vonatkozó szabályok szerint maximum 
45% adható, míg csekély összegű támogatás formájában ennél 
több. Ez esetben a csekély összegű támogatás csak akkor adható, 
ha a vonatkozó hazai jogszabály e lehetőséggel kiegészül. 


