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5. MELLÉKLET

AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET 
HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TÁMOGATÁSI TERVEZE-
TEKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ SZABÁLYOK

Az általános csoportmentességi rendelet alapján nem részesülhetnek 
támogatásban 

a) mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával 
foglalkozó vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az 
elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások 
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 
kerül rögzítésre, vagy amennyiben a támogatás az elsődleges 
termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; 

b) olyan vállalkozások, amelyek ellen valamely támogatást tiltottnak 
és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsá-
gi határozaton alapuló visszafi zetésre kötelező – még végre nem 
hajtott – határozat van érvényben;

c) a nehéz helyzetben lévő vállalkozások.

Az általános csoportmentességi rendelet jogcímein csak abban az eset-
ben ítélhető meg támogatás, ha a kedvezményezett még a projekt meg-
kezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtotta. Egyedi támogatás 
megítélését megelőzően nagyvállalkozások ezen kívül kötelesek bizo-
nyítani, hogy a támogatás eredményeképpen 

lényegesen növekszik a projekt mérete vagy kiszélesedik a tevé-• 
kenység köre  vagy
 növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg  • 
vagy
lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy• 
regionális beruházási támogatás esetén a támogatás hiányában a • 
projekt nem az adott régióban valósult volna meg.
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Az általános csoportmentességi rendelet jogcímeinek valamelyike 
alapján nyújtott támogatás azonos, vagy részben azonos elszámolható 
költségek esetén abban az esetben halmozható más, a rendelet alapján 
nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem 
vezet az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott legma-
gasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

A támogatás kedvezményezettjének a támogatási programhoz kap-
csolódó minden iratot a támogatás odaítélést követő 10 éven át meg 
kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat 
köteles bemutatni. 

1. Regionális támogatás

A) Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az 
esetben nyújtható, ha a támogatásra vonatkozó multiszektorális jogsza-
bály (támogatási program) kifejezett utalást tartalmaz a jogalapot képe-
ző csoportmentességi rendeletre és a támogatási intenzitás nem haladja 
meg a regionális támogatási térképen meghatározott felső határt.

Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak az aláb-• 
bi beruházási költségekre nyújtható: a) olyan tárgyi eszköz vagy 
immateriális javak költsége, amely új létesítmény létrehozásá-
hoz, meglévő bővítéséhez, termelésének újabb termékkel törté-
nő diverzifi kációjához, vagy egy meglévő létesítmény termelési 
folyamatának alapvető megváltoztatásához vezet, vagy b) egy 
létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzési 
költsége, ha a létesítmény bezárásra került, vagy a felvásárlás 
hiányában bezárásra került volna, és azokat független beruházó 
vásárolja meg. 
Egy vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem 
minősül beruházásnak. 
Beruházási támogatás nyújtása esetén az elszámolható költsé-• 
gek a következők a) tárgyi eszközök (földhöz, épületekhez és 
üzemekhez/gépekhez kapcsolódó eszközök); b) immateriális 
eszközök (szabadalmi jog, licensz, know-how vagy nem szaba-
dalmaztatott műszaki ismeretek megszerzése útján megvalósuló 
technológiatranszfer, amennyiben ezek kizárólag a regionális tá-
mogatásban részesülő létesítményben használhatóak fel, az esz-
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közök leírhatóak, azokat piaci feltételek mellett, harmadik féltől 
vásárolták meg, azokat a vállalat eszközei közé sorolták őket és 
legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén három évig 
a regionális támogatásban részesülő létesítményben maradnak. 
Továbbá nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
Foglalkoztatási (munkahely-teremtési célú) támogatás nyújtá-• 
sa esetén elszámolható költségként fi gyelembe vehető költség 
a bérköltség: a beruházás üzembe helyezését követő harmadik 
év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott 
munkavállalók személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, 
a munkakör létrehozásának napjától számítva.  
A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a beruházást • 
annak befejezése után legalább öt évig, kis- és középvállalko-
zások esetén három évig az érintett régióban fenn kell tartani, 
valamint, hogy a kedvezményezett az elszámolható költségek 
legalább 25%-át saját forrásként, vagy minden állami támoga-
tástól mentes forrásként (így támogatott hitel vagy állami kezes-
ségvállalás nélkül) biztosítsa. 
Amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján • 
történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket köz-
vetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahe-
lyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell 
hozni, és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállal-
kozások esetén három évig fenn kell tartani. 

B) Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás ese-
tében az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott 
területeken14 újonnan létrehozott kisvállalkozások részére maximum 2 
millió euró, míg az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja15 alapján tá-
mogatott területeken újonnan létrehozott kisvállalkozások részére ma-
ximum 1 millió euró támogatás nyújtható úgy, hogy a támogatás éves 
összege nem haladhatja meg ezen összegek 33%-át.

Ezen a jogcímen nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzi-• 

14  2007-2013. időszakban ide tartozik Magyarország egész területe a közép-ma-
gyarországi régió kivételével. 

15  2007-2013. időszakban Magyarország esetében a közép-magyarországi régió.
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tás a vállalkozás megalakulását követő első három évben az el-
számolható költségek 35%-a, illetve 25%-a, az azt követő két év-
ben pedig 25%-a, illetve 15%-a. Ezek a támogatási intenzitások 
5%-kal növelhetőek az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja 
alapján támogatott azon területeken, ahol az egy főre jutó GDP 
kevesebb, mint az EU 25 átlagának 60%-a, illetve ahol a népsű-
rűség alacsonyabb, mint 12 lakos négyzetkilométerenként. 
Elszámolható költségnek minősül a kisvállalkozás létrehozá-• 
sához közvetlenül kapcsolódó jogi, tanácsadói, konzultációs és 
adminisztratív költségek, valamint a létrehozást követő 5 évben: 
a) a külső fi nanszírozás kamata és a saját tőkére jutó osztalék, 
amennyiben referencia-kamatlábbal számolt osztalékot nem 
haladja meg; b) termelési létesítmény, illetve felszerelés bérleti 
díja; c) energia-, víz és fűtési díj, valamint adók – kivéve áfa 
és társasági adó – és adminisztratív díjak; d) értékcsökkenés, a 
termelési létesítmény, illetve felszerelés bérleti díja, valamint a 
bérköltségek, amennyiben a beruházás vagy munkahely-terem-
tési intézkedés egyéb támogatásban nem részesült.

2. Környezetvédelmi támogatás

A) A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túl-
teljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem 
szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás esetében a tá-
mogatott beruházásnak meg kell felelnie a következő feltételek egyiké-
nek: a) a beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetővé 
teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezet-
védelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabvá-
nyoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványoktól; vagy b) a beruhá-
zás lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő 
környezetvédelmi szint emelését a közösségi szabványok hiányában.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható • 
költségek 35%-át. A támogatási intenzitás azonban 20 száza-
lékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalék-
ponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.
Az elszámolható költségek a vonatkozó közösségi szabványok • 
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által előírtnál magasabb szintű környezetvédelem eléréséhez 
szükséges többletköltségek, a működési előnyök és működési 
költségek fi gyelembe vétele nélkül. A beruházásnak a környe-
zetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségeit az alternatív 
helyzetből kiindulva kell meghatározni:a) amennyiben beruhá-
zás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás költsége 
egyszerűen meghatározható, a környezetvédelemhez szorosan 
kapcsolódó költség az elszámolható költség; b) minden más eset-
ben úgy kell megállapítani a beruházás többletköltségeit, hogy 
a beruházást össze kell hasonlítani az állami támogatás nélküli 
alternatív helyzettel; az alternatív helyzet egy, műszaki szem-
pontból hasonló, alacsonyabb környezetvédelmi szintet képvise-
lő beruházás (amely megfelel a kötelező közösségi szabványok-
nak, ha vannak ilyenek), amely hitelt érdemlően megvalósítható 
lenne támogatás nélkül (a továbbiakban: referenciaberuházás). 
A műszaki szempontból hasonló beruházás olyan beruházást 
jelent, amelynek termelőkapacitása és minden egyéb műszaki 
jellemzője azonos a támogatandó beruházáséval (kivéve azon 
jellemzőket, amelyek közvetlenül a környezetvédelmi többlet-
beruházáshoz kapcsolódnak); az ilyen referencia-beruházásnak 
továbbá üzletileg hiteles alternatívát kell jelentenie az értékelés 
tárgyát képező beruházáshoz képest.
A beruházást tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba • 
történő beruházás formájában kell megvalósítani.
A közösségi szabványok által előírt szintnél magasabb környe-• 
zetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások esetében az 
alternatív helyzetet az alábbiak szerint kell meghatározni: a) ha a 
vállalkozás a közösségi szabványok hiányában elfogadott nemze-
ti szabványokhoz igazodik, az elszámolható költségek a nemzeti 
szabványok által előírt szintű környezetvédelem megvalósításá-
hoz szükséges beruházási többletköltséget foglalják magukban; 
b) ha a vállalkozás olyan nemzeti szabványokhoz igazodik vagy 
olyanokat teljesít túl, amelyek szigorúbbak a közösségi szabvá-
nyoknál, vagy túlteljesítik a közösségi szabványokat, az elszá-
molható költségek a közösségi szabványok által előírt szintnél 
magasabb környezetvédelemi szint megvalósításához szükséges 
beruházási többletköltséget foglalják magukban. A közösségi 
szabványok által előírt szintű környezetvédelem megvalósítá-
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sához szükséges beruházások költségei nem számolhatók el; c) 
szabványok hiányában az elszámolható költségek azon beru-
házási költségek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy magasabb 
környezetvédelmi szintet valósítsanak meg annál, mint amelyet 
a környezetvédelmi támogatás hiányában az érintett vállalkozás 
vagy vállalkozások elérnének.
Más vállalkozás hulladékának gazdálkodásával kapcsolatos be-• 
ruházásokhoz nyújtott támogatás nem adható.

B) A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok 
hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új 
szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás esetében a támogatott 
beruházásnak meg kell felelnie a következő feltételek egyikének: a) a 
beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetővé teszi a 
kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi 
szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabványoknál 
szigorúbb kötelező nemzeti szabványoktól; vagy b) a beruházás lehető-
vé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környe-
zetvédelmi szint emelését a közösségi szabványok hiányában.

Az elfogadott közösségi szabványoknak megfelelő közúti, vasúti, 
belvízi hajóutakon és tengeren történő szállítást szolgáló új járművek 
beszerzéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beszerzés a 
közösségi szabványok hatálybalépése előtt történik, és kötelezővé válá-
sukkor azok nem alkalmazhatók visszamenőleges hatállyal a már meg-
vásárolt járművekre.

A környezetvédelmi visszamenőleges műveletekhez támogatás • 
abban az esetben nyújtható, amennyiben a meglévő szállítási 
eszközöket a szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem 
hatályos környezetvédelmi szabványoknak megfelelően átalakí-
tották, vagy ha e szállítási eszközökre nem vonatkoznak környe-
zetvédelmi szabványok.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható • 
költségek 35%-át. A támogatási intenzitás azonban növelhető 
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 20 százalék-
ponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 
pedig 10 százalékponttal. 
Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírt • 
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környezetvédelmi szint meghaladását lehetővé tevő beruházási 
többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 
vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok 
túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a kör-
nyezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási tá-
mogatásnál ismertetett módszert (alternatív helyzet) kell alkal-
mazni, a működési előnyöket és a működési költségeket pedig 
fi gyelmen kívül kell hagyni.

C) A kkv-k jövőbeli közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkal-
mazkodáshoz nyújtott támogatás lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy 
megfeleljenek a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos 
új közösségi szabványoknak. A közösségi szabványok hatálybalépése 
előtt legalább egy évvel kell a szabványokat elfogadni és a beruházást 
végrehajtani és befejezni. 

A támogatási intenzitás a kisvállalkozások esetében nem halad-• 
hatja meg az elszámolható költségek 15%-át, a középvállalko-
zások esetében pedig az elszámolható költségek 10%-át, ha a 
végrehajtás és a befejezés több mint három évvel a szabvány ha-
tálybalépése előtt történik, kisvállalkozások esetében, pedig az 
elszámolható költségek 10%-át, ha a végrehajtás és a befejezés 
egy-három évvel a szabvány hatálybalépése előtt történik.
Az elszámolható költségek a közösségi szabvány hatálybalépé-• 
se előtti környezetvédelemi szinthez viszonyítva, a közösségi 
szabvány által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához 
szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költsé-
gek kiszámításához a vállalatok számára a közösségi környezet-
védelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok 
hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő 
beruházási támogatásnál ismertetett módszert (alternatív hely-
zet) kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költsé-
geket pedig fi gyelmen kívül kell hagyni.

D) Az energia-megtakarítási intézkedésekhez is nyújtható környezetvé-
delmi beruházási támogatás.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható • 
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költségek 60%-át. A támogatási intenzitás azonban 20 száza-
lékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalék-
ponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén. 
Elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírtnál 
magasabb szintű energiamegtakarítás megvalósulásához szük-
séges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek 
kiszámításához a vállalatok számára a közösségi környezetvé-
delmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok 
hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé 
tevő beruházási támogatásnál ismertetett módszert (alternatív 
helyzet) kell alkalmazni. Az elszámolható költségek kiszámítá-
sa során fi gyelmen kívül kell hagyni az energiamegtakarításhoz 
szükséges többletberuházáshoz kapcsolódó költségeket és mű-
ködési előnyöket, amelyek kkv-k esetében e beruházás első há-
rom éve alatt, az EU széndioxid-kibocsátás-kereskedelmi rend-
szerében részt nem vevő nagyvállalatok esetében a beruházás 
első négy éve alatt, az EU széndioxidkibocsátás-kereskedelmi 
rendszerében részt vevő nagyvállalatok esetében pedig a beru-
házás első öt éve alatt jelentkeztek. Nagyvállalkozások esetén ez 
az időszak csökkenthető e beruházás élettartamának első három 
évére, amennyiben bizonyítható, hogy a beruházás értékcsökke-
nés-leírási ideje nem haladja meg a három évet. Az elszámolható 
költségek számítását független könyvvizsgálóval kell hitelesít-
tetni.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható • 
költségek 20%-át. A támogatási intenzitás azonban 20 száza-
lékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalék-
ponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén. 
Az elszámolható költségek kiszámításához a vállalatok számára 
a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 
közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjé-
nek emelését lehetővé tevő beruházási támogatásnál ismerte-
tett módszert (alternatív helyzet) kell alkalmazni, a működési 
előnyöket és működési költségeket pedig fi gyelmen kívül kell 
hagyni.

E) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz 
az alábbiak szerint nyújtható környezetvédelmi támogatás. 

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható • 
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költségek 45%-át. A támogatási intenzitás 20 százalékponttal 
növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a 
középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.
Az elszámolható költségek a nagy hatásfokú kapcsolt-energia-• 
termelő egység megvalósításához szükséges, a referencia-beru-
házáshoz viszonyított beruházási többletköltségek. Az elszámol-
ható költségek kiszámításához a vállalatok számára a közösségi 
környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi 
szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését 
lehetővé tevő beruházási támogatásnál ismertetett módszert (al-
ternatív helyzet) kell alkalmazni, a működési előnyöket és mű-
ködési költségeket pedig fi gyelmen kívül kell hagyni.
Az új kapcsoltenergia-termelő egységnek összességében pri-• 
merenergia-megtakarítást kell elérnie a 2004/8/EK-irányelv16 
és a 2007/74/EK- határozat17 által meghatározott külön energia-
termeléshez viszonyítva. Egy meglévő kapcsoltenergia-termelő 
egység fejlesztésének vagy egy meglévő erőművi egység kap-
csoltenergia-termelő egységgé történő átalakításának az eredeti 
helyzethez viszonyítva primerenergia-megtakarítást kell ered-
ményeznie.

F) A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irá-
nyuló környezetvédelmi beruházási támogatás feltételei a következők. 

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható • 
költségek 45%-át. A támogatási intenzitás azonban 20 száza-
lékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalék-
ponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.
Az elszámolható költségek azok a többletköltségek, amelyek a • 
kedvezményezettet terhelik egy hagyományos, a tényleges ener-

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a 
hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való 
támogatásáról és a 92/42/EGK- irányelv módosításáról  HL L 52., 2004.2.21., 
50—60. o.

17 A Bizottság határozata (2007. december 21.) a 2004/8/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre 
vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról (HL C sorozat, 
32 /2006 ).



64

giatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erőműhöz 
vagy fűtőrendszerhez képest. Az elszámolható költségek kiszá-
mításához a vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi 
szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányá-
ban a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő be-
ruházási támogatásnál ismertetett módszert (alternatív helyzet) 
kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket 
pedig fi gyelmen kívül kell hagyni.
A bioüzemanyag előállításához nyújtott környezetvédelmi be-• 
ruházási támogatás csak abban az esetben mentesül, ameny-
nyiben a támogatott beruházásokat kizárólag fenntartható 
bioüzemanyagok előállítására használják fel.

G) Környezetvédelmi tanulmányok az alábbiak szerint támogathatók.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható • 
költségek 50%-át. A támogatási intenzitás azonban 20 száza-
lékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak készített, illetve 10 
százalékponttal a középvállalkozásoknak készített tanulmányok 
esetén.
Az elszámolható költségek a tanulmány költségei.• 

H) A környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatás feltét-
elei a következők. 

Az adócsökkentés kedvezményezettjének meg kell fi zetnie leg-• 
alább a 2003/96/EK -irányelvben18 meghatározott közösségi mi-
nimum adómértéket.
Az adócsökkentés legfeljebb tíz évre adható, amely leteltével az • 
intézkedés indokoltságát a tagállamnak  újra kell értékelnie. 

18 2003/96/ EK- irányelv az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóz-
tatási keretének átszervezéséről.
Módosításai   32004L0074 (OJ L, 157., 30. 4. 2004. , 87.o.),    32004L0075 (OJ L, 
157., 30. 4.2004.,  100. o.).
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3. Kkv-k részére tanácsadáshoz és kkv-k vásárokon való részvéte-
léhez nyújtható támogatás

A) A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás 
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költsé-

gek 50%-át. Az elszámolható költségek a külső tanácsadók által nyúj-
tott szolgáltatások tanácsadói költségei. Az érintett szolgáltatás nem 
lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem 
kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, úgymint 
folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hir-
detéshez.

B) A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás 
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költ-

ségek 50%-át. Az elszámolható költségek a vállalkozásnak valamely 
kiállításon vagy vásáron való első részvétele esetén a kiállító helyiség 
bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek.

4. Kockázatitőke formájában nyújtott támogatás
A kockázatitőke támogatás üzleti alapon kezelt nyereségorientált • 
és üzleti alapon irányított magántőke befektetési alapban történő 
részvétel formájában valósulhat meg. A befektetés az EUMSz 
107. cikk (3) a), illetve c) pontja szerint elmaradott területen 
található kis- és középvállalkozásokba, illetve nem elmaradott 
területeken található kisvállalkozások esetében magvető tőke, 
indulótőke, illetve növekedési tőke nyújtására, nem elmaradott 
területeken lévő középvállalkozások esetében pedig magvető 
tőke, indulótőke nyújtására kell, hogy korlátozódjon. A befek-
tetési alap fi nanszírozását legalább 30%-ban magánbefektetők 
útján kell biztosítani.
A befektetési alap által a kis- és középvállalkozások részére • 
nyújtott támogatási részösszegek egyetlen 12 hónapos időszak-
ban sem haladhatják meg az 1,5 millió eurót. A befektetési alap 
az egyes célvállalkozásokba fektetett költségvetésének legalább 
70%-át sajáttőke vagy kvázi sajáttőke formájában kell nyújta-
nia.
Egy befektetés abban az esetben minősül nyereségorientáltnak, • 
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ha valamennyi befektetésre vonatkozóan olyan üzleti terv készül, 
amely részletes információkat tartalmaz a termékről, az értéke-
sítésről, valamint a jövedelmezőség alakulásáról, és megállapítja 
a projekt előzetes életképességét; valamint világos és reális kilé-
pési stratégia létezik minden egyes befektetésre vonatkozóan.
Egy befektetési alap abban az esetben minősül üzleti alapon irá-• 
nyítottnak, ha a szakmai alapkezelő és az alapban résztvevők 
megállapodást kötnek, amely előírja, hogy a vezetők javadalma-
zása teljesítményhez kötött és meghatározza az alap célkitűzése-
it és a befektetések javasolt időzítéseit, a magánbefektetők kép-
viseltetik magukat a döntéshozatalban (például befektetői vagy 
tanácsadói bizottság révén) és az alapkezelés az ágazat jellemző 
gyakorlatának megfelelően és független prudenciális felügyelet 
mellett zajlik.

5. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások

A) K+F projekttámogatás abban az esetben nyújtható, ha a projekt teljes 
egészében alapkutatás, ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés kutatás-
fajták egyikébe tartozik. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
alapkutatás esetében az elszámolható költségek 100%-t, ipari kutatás 
esetében az 50%-át, és kísérleti fejlesztés esetében a 25%-át. Ipari kuta-
tás és kísérleti fejlesztés esetében 

a) amennyiben a támogatást kkv-nak nyújtják, a maximális támoga-
tási intenzitás 10 százalékponttal növelhető a középvállalkozá-
sok és 20 százalékponttal a kisvállalkozások esetében;

b) az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő támogatási inten-
zitásig további 15 százalékpontos növelés adható, ha:
i) a projekt legalább két, egymástól független vállalkozás tény-

leges együttműködésével valósul meg, és a következő felté-
telek teljesülnek:

– egyik vállalkozás sem viseli az együttműködésen 
alapuló projekt elszámolható költségeinek több, mint 
70%-át,

– a projekt legalább egy kkv-val folytatott együttmű-
ködésben valósul meg, vagy legalább két különböző 
tagállamban végzik, vagy
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ii). a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges 
együttműködésével valósul meg, és a következő feltételek 
teljesülnek:

– a kutatási szervezet a támogatható projektköltségek 
legalább 10%-át viseli; és

– a kutatási szervezet jogosult a kutatási projektek ered-
ményeinek közzétételére, amennyiben azok a szerve-
zet által végzett kutatásból származnak; vagy

iii) ipari kutatás esetében a projekt eredményeit széles körben 
technikai és tudományos konferenciák keretében vagy tu-
dományos és műszaki folyóiratokban vagy szabadon hoz-
záférhető adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki 
hozzáférhet a kutatási nyersadatokhoz) vagy nyílt és szabad 
forráskódú szoftvereken keresztül terjesztik.

– Ezen a jogcímen nyújtott támogatás esetében elszá-
molható költségnek minősülnek a) személyi jellegű 
költségek (kutatók, technikusok és egyéb kisegítő 
személyzet, amennyiben a kutatási projektben foglal-
koztatják őket) kizárólag a támogatott projektben való 
tevékenységük mértékéig; b) az eszközök és felszere-
lések költségei, a kutatási projektben való használatuk 
mértékéig és idejére. Ha ezeket az eszközöket és fel-
szereléseket nem használják teljes élettartamuk alatt 
a kutatási projektben, csak a kutatási projekt időtar-
tamának megfelelő – a tagállami számviteli gyakor-
latnak megfelelően számított – amortizációs költség; 
c) az épület és a földterület használatának költségei a 
projektben való használatuk mértékének és idejének 
megfelelően. Az épületek tekintetében csak a kutatási 
projekt időtartamának megfelelő amortizációs költ-
ség minősül elszámolható költségnek. A földterület 
esetében az adásvétel költségei, illetve a ténylegesen 
felmerülő tőkeköltségek is; d) a szerződéses kutatás, 
műszaki tudás és a külső forrásokból piaci áron meg-
vásárolt vagy licenc alapján felhasználható szabadal-
mak, amennyiben az ügyletre a piaci feltételeknek 
megfelelően került sor, és nem történt összejátszás, va-
lamint a tanácsadás és ezzel egyenértékű szolgáltatá-
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sok költségei, ha azokat kizárólag a kutatási tevékeny-
séghez veszik igénybe; e) további általános költségek, 
amelyek közvetlenül a kutatási projekt eredményeként 
merülnek fel; f) egyéb működési költségek, beleértve 
az anyagköltségeket, a fogyóeszközök és hasonló ter-
mékek költségeit, amelyek közvetlenül a kutatási tevé-
kenység eredményeként merülnek fel.

– Nem nyújtható innovációs támogatás a mezőgazdasági 
termékek elsődleges termeléséhez. 

B) Műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás 
esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg 

a) kis- és középvállalkozásoknál az ipari kutatási tevékenységeket 
előkészítő tanulmányok esetében a tanulmány költségének 75%-
át és a kísérleti fejlesztési tevékenységeket előkészítő tanulmá-
nyok esetében a tanulmány költségének 50%-át; illetve

b) nagyvállalkozásoknál az ipari kutatási tevékenységeket előkészí-
tő tanulmányok esetében a tanulmány költségének 65%-át, és a 
kísérleti fejlesztési tevékenységeket előkészítő tanulmányok ese-
tében a tanulmány költségének 40%-át.

C) Kis és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolat-
ban felmerülő költségekhez nyújtható támogatás támogatási intenzitása 
nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési támogatás azon támogatási in-
tenzitását, amely az érintett ipari tulajdonjoghoz elsőként vezető kutatási 
tevékenységre vonatkozik. Ezen a jogcímen elszámolható költségek:

a) az oltalomnak az első iparjogvédelmi hatóság által történő meg-
ítélését megelőzően felmerülő valamennyi költsége, beleértve 
a bejelentés előkészítéséhez, benyújtásához és a vizsgálatához 
kapcsolódó költségeket, valamint az oltalom megadása előtt az 
iparjogvédelmi oltalom megszerzése iránti eljárásban felmerülő 
költségeket; 

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek az oltalomnak – az a) pont-
ban szereplő iparjogvédelmi hatóságtól eltérő – másik iparjog-
védelmi hatóság előtt, az oltalom megszerzésével vagy érvénye-
sítésével kapcsolatban merülnek fel; 

c) az oltalom megadása iránti hivatalos eljárásban, illetve az esetle-
ges felszólalási eljárás során az oltalom érvényességének védel-
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me érdekében felmerülő költségek, abban az esetben is, ha ezek 
a költségek az oltalom megadását követően merülnek fel.

D) Mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesz-
tési támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha teljes ágazat vagy 
alágazat legalább 5 éven keresztül ingyenesen részesül annak eredmé-
nyeiből. Ezen a jogcímen nyújtott támogatás elszámolható költségei 
megegyeznek az általános kutatási és fejlesztési támogatás elszámolha-
tó költségeivel, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a költségek 
100%-át.

E) Fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás olyan kis-
vállalkozás részére nyújtható, amely a támogatás nyújtása időpontjában 
legfeljebb 6 éve létezik és a kutatási és fejlesztési költségek a támogatás 
odaítélését megelőző három év egyikében legalább a működési költsé-
geinek 15%-át kiteszik. Pénzügyi előzményekkel nem rendelkező vál-
lalkozások esetében ugyanezen feltételnek a folyó pénzügyi időszakban 
kell teljesülnie. A támogatási összeg az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés 
a) pontja alapján támogatott területeken maximum 1,5 millió euró, míg 
az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területe-
ken maximum 1,25 millió euró. 

F) Magasan képzett munkaerő ideiglenes átadásához nyújtott támoga-
tás esetében a kirendelt munkaerőnek – aki kutatás-fejlesztési és inno-
vációs tevékenységet végez – új munkahelyet kell betöltenie a kedvez-
ményezett kis- és középvállalkozásnál és az átadónál legalább két éves 
munkaviszonnyal kell rendelkeznie. A maximális támogatási intenzitás 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át 3 éves időszak 
alatt. Elszámolható költségnek a magasan képzett munkaerő kölcsön-
zésének és foglalkoztatásának költségei – beleértve a közvetítő igény-
bevételének költségét és a munkába járási költséget – minősülnek. A 
tanácsadás költségei nem elszámolhatóak.

G) Innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató 
szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás kizárólag kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtható és egyetlen három éves időszakban sem haladhatja 
meg kedvezményezettenként a 200 000 eurót. (Ez azonban nem minő-
sül csekély összegű támogatásnak!) Amennyiben a szolgáltató nem ren-
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delkezik nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal a támogatási intenzitás 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át. Elszámolható 
költségnek minősülnek 

a) az innovációs tanácsadási szolgáltatások esetében a menedzsment 
tanácsadás, a technológiai segítségnyújtás, a technológiatransz-
fer-szolgáltatások, a képzés, a beszerzési tanácsadás, a szellemi 
tulajdonjogok megszerzéséhez, védelméhez és kereskedelméhez 
és licensz szerződésekhez és a szabványhasználatra vonatkozó 
tanácsadás költségei, illetve 

b) az innovációs támogató szolgáltatások esetében az irodahelyiség, 
az adatbankok, a műszaki könyvtárak, a piackutatás, a labora-
tóriumhasználat, a minőségtanúsítás, a tesztelés és a tanúsítás 
költségei.

6. Képzési támogatás
Ezen a jogcímen támogatás a kedvezményezettel munkaviszonyban álló 
munkavállaló részére általános és szakosított képzéshez nyújtható.

Elszámolható költségnek minősülnek:
a) az oktatók személyi jellegű költségei,
b) az oktatók és képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a 

szállásköltséget is, 
c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcso-

lódó anyagok, fogyóeszközök, 
d) az eszközök és felszerelések amortizációja, legfeljebb olyan mér-

tékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira 
használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költsé-
gei, 

f) a képzésben részt vevők személyi jellegű költségei az a)-e) pont-
ban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével egyező 
összegig. 
Csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az 
ebből termelésben eltöltött idő levonása után.

A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg általános kép-
zés esetében az elszámolható költségek 60%-át, szakosított költségek 
esetén a 25%-át. Legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig emel-
hető a támogatás mértéke az alábbiak esetében: a) 10 százalékponttal 
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a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott 
képzés esetén, b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozá-
soknak, 20 százalékponttal pedig, ha kisvállalkozásoknak nyújtják.

7. A hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő munkavállalók fog-
lalkoztatásához nyújtott támogatás
A) A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formá-
jában nyújtott támogatás nem haladhatja meg a felvételt követő 12 hónap, 
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében 24 hónap bérkölt-
ségének 50%-át. Ezen a jogcímen támogatás kizárólag abban az esetben 
nyújtható, ha a hátrányos helyzetű munkavállaló felvétele az érintett vál-
lalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi.

B)A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás 
formájában nyújtott támogatás nem haladhatja meg a munkavállaló 
bérköltségének 75%-át. Ezen a jogcímen támogatás kizárólag abban 
az esetben nyújtható, ha a hátrányos helyzetű munkavállaló felvétele 
az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését 
eredményezi. Jelen támogatás ugyanazon elszámolható költségek vo-
natkozásában abban az esetben halmozható más, az általános csoport-
mentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatással, ha az nem vezet a 
munkavállaló alkalmazása költségeinek 100%-át meghaladó támogatá-
si intenzitáshoz.

C) A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek 
ellentételezésére nyújtott támogatás nem haladhatja meg a foglalkozta-
tás elszámolható költségeinek 100%-át. A foglalkoztatás elszámolható 
költségei a következők: a) a helyiségek átalakításának költségei, b) a 
fogyatékkal élő munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkal-
mazásához kapcsolódó költségek, c) a fogyatékkal élő munkavállalók 
által használt berendezések átalakításának, vagy beszerzésének, vagy 
a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei, és d) ameny-
nyiben a kedvezményezett védett munkahelyeket biztosít, az érintett 
létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének, vagy kibővítésének 
költségei, továbbá minden a fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazá-
sából közvetlenül eredő adminisztrációs és szállítási költség.


