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6. MELLÉKLET

AZ ÁTMENETI TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK

Az átmeneti támogatás esetében az összeegyeztethetőség megítélésé-
nél az Európai Bizottság N 77/2009. számú határozatában,19 illetve a 
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 23/A. §, 23/C. § és 23/D. §-ában fog-
laltakat kell fi gyelembe venni. A támogatás általános célja a pénzügyi 
válsággal érintett vállalkozások támogatása a válság kedvezőtlen hatá-
sainak csökkentése érdekében, de a támogatást nyújtóknak konkrét célt 
is meg kell határozniuk támogatási programjukban (pl. munkahelymeg-
őrzés). A támogatást nyújtó köteles a TVI felé tett bejelentésben támo-
gatástartalomban megadni a támogatási program teljes költségvetését, 
azaz, hogy mekkora összeget kíván 2010. december 31-éig pénzügyi 
válság kapcsán nyújtott átmeneti támogatásként nyújtani. 

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy az „átmeneti támogatás” jog-
címen nyújtott támogatás összege vállalkozásonként nem haladja meg 
az 500 000 eurónak megfelelő forint összeget (támogatástartalom). 

A több részletben fi zetendő támogatást az odaítélése időpontjában ér-
vényes értékre kell diszkontálni.

A támogatás kedvezményezettjei azok a vállalkozások lehetnek, 
amelyek 2008. július 1-jén nem voltak nehéz helyzetben. Így e támoga-
tás adható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a fenti időpont után, 
a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében kerültek nehéz 
helyzetbe, de azoknak is, amelyek nem teljesítik a „nehéz helyzetben 
lévő vállalkozás” fogalmát. 

Az átmeneti támogatás szabályait tartalmazó közösségi szabály nem hatá-
roz meg elszámolható költségeket, így e tekintetben a támogatást nyújtó szerv 
szabadon dönthet, nem is kötelező elszámolható költségeket meghatároznia.

19  http://ec.europa.eu./competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_229806.
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Átmeneti támogatás nem nyújtható az alábbi ágazatokban tevékeny-
kedő vállalkozások részére és/vagy az alábbi célokra:

halászat vagy akvakultúra;• 
mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, • 
mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával fog-• 
lalkozó vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás összege az 
elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások 
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 
kerül rögzítésre, illetve amennyiben a támogatás az elsődleges 
termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló export,• 
import áruk helyett hazai áruk használata.• 

A támogatáshalmozódás fi gyelemmel kísérése érdekében a támogatás 
odaítélését megelőzően a támogatást nyújtó írásos vagy elektronikus 
nyilatkozatot kell beszereznie az érintett vállalkozástól arról, hogy mi-
lyen csekély összegű vagy átmeneti támogatásban részesült a vállalko-
zás 2008. január 1-jét követően, illetve milyen még el nem bírált támo-
gatási kérelmei vannak.

A támogatást nyújtó köteles megbizonyosodni arról, hogy a vállalko-
zásnak 2008. január 1-je után odaítélt (nem pedig a folyósított) csekély 
összegű és az átmeneti támogatás együttesen nem haladja meg az 500 
ezer eurónak megfelelő forintösszeget. 

A támogatást nyújtó kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett 
fi gyelmét arra, hogy pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti tá-
mogatásban részesült, és egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. 
december 31-e között odaítélt átmeneti támogatás és csekély összegű 
támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az öt-
százezer eurónak megfelelő forintösszeget.

Azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támoga-
tás nem kumulálható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű 
kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményez, amely túllépi a 
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott hatá-
rozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan 
rögzített támogatási intenzitást. 

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. 


