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VIII. A TVI ELJÁRÁSA A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE 
TÖRTÉNŐ BEJELENTÉST IGÉNYLŐ 

TÁMOGATÁSOK ESETÉN

A TVI felé teendő előzetes bejelentés a Bizottság részére történő beje-
lentést igénylő támogatások esetében a támogatási tervezet egy példá-
nyából, valamint a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett webolda-
lon (SANI rendszer), a TVI által biztosított hozzáférés (bejelentkezési 
név és jelszó) alapján, a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, 
web-alapú bejelentési űrlapból áll.

A TVI a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül 
részletes indokolással ellátott előzetes véleményben nyilatkozik a ter-
vezetnek a Bizottság részére történő bejelentésre alkalmasságáról. Ha a 
TVI bejelentésre alkalmasnak minősíti a támogatási tervezetet, a támo-
gatást nyújtó szerv egyidejű értesítése mellett a bejelentés kézhezvéte-
létől számított harminc napon belül megküldi azt a Bizottságnak.

A gyakorlatban a TVI-hez bejelentett tervezetek minden esetben 
kiegészítésre szorulnak annak érdekében, hogy a Bizottsághoz tett 
bejelentés minél teljesebb legyen. Különösen a SANI rendszerbe 
történő feltöltéstől idegenkednek a támogatást nyújtók és igyekez-
nek e feladatot a TVI-re hárítani, annak ellenére, hogy a támogatá-
si intézkedéshez kapcsolódó tényadatokat (különösen a támogatási 
program elnevezése, a kedvezményezettek köre, a program időbeli 
hatálya, költségvetése, a támogatási intézkedés szükségessége, in-
dokai, stb.) kell a rendszerbe felvezetni. A Bizottság eljárási ha-
tárideje a teljes körű bejelentés kézhezvételéhez kapcsolódik, így 
ehhez kapcsolódóan, valamint az eljárások gyorsítása érdekében 
2009. szeptember 1-jétől gyakorlatilag kötelező, ún. előnotifi káció 
(előbejelentés) megtétele. A Bizottság által kiadott „bevált gya
korlatok” közlemény32alapján a Bizottság az eljárás hosszának 

32 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0013:0020:HU:PDF.
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(minimum 6-15 hónap) jelentős rövidülését (4-6 hónapra) várja az 
előnotifi káció következtében.

Ha a TVI előzetes véleményében azt állapítja meg, hogy a támogatási 
tervezet nem egyeztethető össze a közösségi állami támogatási szabá-
lyokkal és ezért a Bizottságnak történő bejelentésre nem alkalmas, a 
bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslatot tesz 
az összeegyeztethetőség megteremtésére.

A gyakorlatban a Bizottság felé bejelentendő támogatási intézkedések 
tekintetében a támogatást nyújtó szerv, a TVI és a Bizottság szakértői 
közti előzetes egyeztetés – már a prenotifi káció előtt és alatt – folya-
matos, informális, sokszor azonnali reakciót igénylő adat- és dokumen-
tumcserén alapul. 

Ha a TVI előzetes véleményében kifogásolja a tervezetet, a támoga-
tást nyújtó szerv vagy az általa kijelölt személy az előzetes vélemény 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül egyeztetést kezdeményez-
het. A támogatási tervezetnek az előzetes véleményben foglalt javas-
lattétel eredményeként kialakított változatát a támogatást nyújtó szerv 
ismételten megküldi a TVI-nek, amelyről a TVI a kézhezvételtől számí-
tott 30 napon belül újabb előzetes véleményben nyilatkozik. Ha a TVI 
újabb előzetes véleményében a támogatási tervezetet

a) bejelentésre alkalmasnak minősíti, akkor a támogatást nyújtó 
egyidejű értesítése mellett a bejelentés kézhezvételétől számított 
harminc napon belül megküldi azt a Bizottságnak,

b) bejelentésre alkalmatlannak minősíti, erről harminc napon belül 
értesíti a támogatást nyújtó szervet, valamint tájékoztatja arról, 
hogy a tervezetet a Bizottságnak nem továbbítja. Ha ezzel a tá-
mogatást nyújtó szerv nem ért egyet, tizenöt napon belül a Kor-
mányhoz fordulhat. Ebben az esetben a Kormány dönt a támo-
gatási tervezet Bizottság részére történő bejelentéséről. (Ilyen a 
gyakorlatban még nem fordult elő.)

A Bizottság támogatással kapcsolatos határozatáról a TVI értesíti a tá-
mogatást nyújtó szervet és ha ezt a Bizottság határozatában kéri, a kedvez-
ményezettet is. Ezt követően a támogatást nyújtónak – konkrét vállalkozás 
támogatása esetén a kedvezményezettel együttműködve – rövid határidőn 
belül (2-3 hét) meg kell jelölnie azokat a bizalmas információkat, amelyek 
törlését kéri a Bizottságtól a határozat publikálásra kerülő változatából. 


