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8. MELLÉKLET

A MAXIMÁLISAN NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS KI-
SZÁMÍTÁSA A NAGYBERUHÁZÁSI PROJEKTEKNÉL

Egy nagyberuházáshoz adható maximális támogatás meghatározása a 
következőképpen történik:

1. Az elszámolható költségek meghatározása

Egyetlen beruházásnak kell tekinteni az egy vagy több adózó által egy 
háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, gaz-
daságilag oszthatatlan beruházásokat.

Annak megállapításakor, hogy a beruházás gazdaságilag osztha-
tatlan-e, fi gyelembe kell venni a technikai, funkcionális és stratégiai 
kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget; ez alapján a 
nagyberuházás értékét úgy kell meghatározni, hogy a támogatási ké-
relem alapján képező beruházás elszámolható költségéhez hozzá kell 
adni és együttesen kell fi gyelembe venni az e beruházás megkezdése 
napját megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül 
megkezdett, olyan gazdaságilag oszthatatlan beruházások jelenértéken 
számított értékét, amely(ek)hez az adózó igénybe vett (igényelt) állami 
támogatást.

2. Az adható maximális támogatás meghatározása 

A beruházásokhoz maximálisan adható támogatás az alábbiak közül 
a kisebb:

a) a támogatási kérelem tárgyát képező beruházáshoz kiszámolt tá-
mogatási intenzitás és a beruházás elszámolható költségeinek 
szorzata, vagy
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b) Az 1. pont alapján meghatározott elszámolható költségeket is fi -
gyelembe vevő nagyberuházásra vonatkozóan számított támo-
gatástartalom csökkentve a megelőző beruházásokhoz odaítélt 
támogatások támogatástartalmával.

Az 50 millió eurót meghaladó elszámolható költségű beruházások 
esetében a maximálisan adható támogatás (támogatástartalomban) ki-
számítása a következőképpen történik. Az összevontan számított el-
számolható költséget meg kell osztani 50 millió euró alatti, 50 és 100 
millió euró közötti és 100 milió euró feletti részre. Ha a támogatandó 
beruházás több településen valósul meg, melyeken a maximális támo-
gatási intenzitás különböző, akkor a különböző támogatási intenzitás 
alapjául szolgáló elszámolható költséget a kérelemben, bejelentésben az 
egyes részberuházások jelenértéken kimutatott elszámolható költsége 
arányában kell megosztani.

Az 50 millió euró alatti részre számítandó maximális támogatástarta-
lom a régióra érvényes maximális támogatási intenzitás és az 50 millió 
alatti rész elszámolható költségének szorzata. Az 50 millió euró és 100 
millió euró közti részre az adott régióra érvényes maximális intenzitás 
50%-ának és e rész szorzata , a 100 millió euró feletti részre pedig az 
adott régióra érvényes maximális intenzitás 34%-a és e rész szorzata.

1.Példa   – Maximálisan adható támogatás számítása egy180 milliós 
beruházás esetén:

(50*30%)+(50*30%*0,5)+(80*30%*0,34)=15+7,5+8,16=30,66
Az Európai Bizottságnak történő bejelentési kötelezettség alsó határa 
ebben a régióban 15+7,5 millió euró. A fenti beruházás tehát bejelentés-
köteles.

2. Példa  – Elszámolható költségek meghatározása és adható maxi-
mális támogatás kiszámítása 

Az APRÓ Kft. 2006 végén zöldmezős beruházás kezdett Nógrád me-
gyében. A beruházás elszámolható költsége jelenértéken 40 millió euró 
volt. Ehhez a cég 20 millió euró támogatás kapott. Az APRÓ Kft. jó pi-
aci kilátásai miatt 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben további bővítéseket 
hajtott végre (20-10-15 millió euró értékben) (új üzemet építettek és új 
gyártósorokat vettek, ugyanannak a terméknek nagyobb mennyiségben 
történő gyártása érdekében, ugyanazon a telephelyen). A cég 2008-ban 
nem kért támogatást, a 2007. évi és a 2009. évi beruházáshoz viszont 5 
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millió, illetve 2 millió euró támogatást kapott. 2010 januárjában további 
bővítést tervez a cég 30 millió euró értékben.  

Ad 1. Elszámolható költségek meghatározása 

Beruházás Megkezdés Elszámolható 
költség Támogatás Figyelembe kell 

venni?

1. 2006. végén 40 m euró 20 m euró Nem, mert 3 éven 
kívüli

2. 2007 20 m euró 5 m euró Igen

3. 2008 10 m euró -
Nem, mert nem 
kapott hozzá tá-
mogatást.

4. 2009 15 m euró 2 m euró Igen
5. (jelen-
legi) 2010. január 30 m euró ?

Figyelembe veendő elszámolható költségek összege: 
20 millió euró + 15 millió euró + 30 millió euró= 65 millió euró.

Ad 2. Adható maximális támogatás meghatározása (regionális tér-
kép szerinti intenzitás 50%)

Alábbi kettő közül a kisebb:
a) adott beruházáshoz adható maximum: 

30 millió euró*0,5=15 millió euró
b) előző három évből fi gyelembe veendő beruházások alapján: 

50 millió euró*0,5+(65-50)millió euró*0,5*0,5=28,75 millió euró

Eddigi – fi gyelembe veendő – beruházásokhoz odaítélt támogatás: 
5 millió euró+2 millió euró=7 millió euró.

Fennmaradó rész: 28,75 millió euró-7 millió euró= 21,7 millió euró

A beruházáshoz maximálisan 15 millió euró támogatás adható.


