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4. MELLÉKLET

A DE MINIMIS RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 
TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ 

SZABÁLYOK

A csekély összegű támogatások közösségi állami támogatási szabályok-
kal való összeegyeztethetőségének megítélésénél a 1998/2006/EK bi-
zottsági rendelet rendelkezéseit és a 85/2004. Korm. rendelet rendelke-
zéseit kell fi gyelembe venni.

Csekély összegű • (de minimis) támogatás csak abban az esetben 
nyújtható, ha a támogatási intézkedés kifejezett utalást tartalmaz a 
jogalapot képező 1998/2006/EK rendeletre, és az intézkedés min-
denben megfelel e rendelet rendelkezéseinek. Egy vállalkozásnak 
bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen oda-
ítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatko-
zásában – nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítási 
ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget.
Az „egy vállalkozásnak” kitételt elméletileg teljes vállalatcsopor-• 
tonként kell értelmezni, de tagállami szinten megjelenő vállalat-
csoporttagokat mindenképpen együtt kell fi gyelembe venni.
Az 1998/2006/EK-rendelet nem határoz meg elszámolható költsé-• 
geket, így e tekintetben a támogatást nyújtó szerv szabadon dönt-
het, nem is kötelező elszámolható költségeket meghatároznia. 

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban 
a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozá-

sok;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek 

elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, valamint 
c) ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékeny-

kedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsőd-
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leges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő 
teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támoga-
tás nem vehető igénybe 

e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, 
f) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások 

esetében, 
g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teher-

szállító járművek megvásárlására, valamint 
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére.

A támogatás kedvezményezettjének a támogatási programhoz kapcso-
lódó minden iratot a támogatás odaítélést követő 10. évig meg kell őriz-
nie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles 
bemutatni. 

A támogatást nyújtó szerv kötelessége, hogy tájékoztassa a kedvez-
ményezettet

a támogatástartalom és támogatási kategória megnevezéséről • 
(„csekély összegű támogatás”) 
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, továbbá 
a gondoskodnia kell a vonatkozó rendeletben előírt támogatás-• 
halmozódási szabályok betartásáról, vagyis arról, hogy az adott 
kedvezményezett által azonos elszámolható költségekhez igény-
be kíván-e venni más forrásból is támogatást. 


