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Hargita EsztEr – MoHay Ákos – rEitEr ÁgnEs1

Az Európai Bizottság az N 487/2006. számú határozatával2 jóváhagyta 
a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási irány-
mutatás3. alapján a 2007. január 1-jétől Magyarországon alkalmazandó 
regionális támogatási térképet. A térkép a 2007. január 1-jétől 2013. de-
cember 31-ig nyújtott/nyújtandó regionális beruházási támogatásokra 
alkalmazandó, illetve abban az esetben, ha a vonatkozó uniós vagy ha-
zai szabály erre hivatkozik. A regionális támogatási térkép az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti ál-
lami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 85/2004. (IV. 19) Korm. rendelet 30. §-ában került ki-
hirdetésre.

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek 
az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

1 A szerzők a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezeti keretén belül működő 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda munkatársai. Jelen cikk a szerzők saját véleményét 
tartalmazza, és nem tekinthető a Támogatásokat Vizsgáló Iroda hivatalos vélemé-
nyének.

2 HL C 256., 2006.10.24., 6. o.
3 HL C 54., 2006. 03. 04., 8. o.
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gatási szabályai alapján ún. elmaradott vagy támogatható régióknak 
minősülnek, és százalékos mértékben meghatározza az e területeken 
adható maximálisan támogatási intenzitást. Magyarország egész terü-
lete elmaradott térségnek minősül.

Regionális támogatási térkép 2007–2013
Magyarország

Régiók Egy főre jutó GDP az 
EU-25-ök %-ban*

Támogatási intenzitás
2007-2013

Észak-Magyarország 36,10 50%
Észak-Alföld 36,31 50%
Dél-Alföld 39,44 50%
Dél-Dunántúl 41,36 50%
Közép-Dunántúl 52,28 40%
Nyugat-Dunántúl 60,37 30%
Pest-megye

89,60**
30%

Budapest 2007-től 25%
2011-től 10%

* A 2007–2013. évekre vonatkozó támogatási térkép meghatározásához a Bizottság a 
2000–2002. évekre vonatkozó GDP-adatokat vette alapul.
** Közép-Magyarország régióra (Pest megye és Budapest) vonatkozó adat.

Tekintettel Budapest relatív fejlettségére, Pest megyéhez képest, a Bu-
dapestre vonatkozó maximális támogatási intenzitás 2011. január 1-jétől 
25%-ról 10%-ra csökken4. A csökkentés a beruházások esetében azzal a 
következménnyel jár, hogy a 2011. január 1-jét követően odaítélt támo-
gatások esetében már csak a maximális 10%-os támogatási intenzitás 
engedélyezhető5. 

Az alábbiakban néhány konkrét példán keresztül mutatjuk be a Bi-
zottság értelmezését arról, hogy mikor alkalmazható még a magasabb, 
25%-os támogatási intenzitás. 

A megfogalmazásokban általában beruházásokra hivatkozunk, de a 
példák természetesen analóg módon értelmezendők, abban az esetben 

4 Az 50 millió euró feletti beruházások (nagyberuházások) esetében a regionális tér-
kép szerint meghatározott támogatási intenzitások az elszámolható költség emel-
kedésével sávosan csökkennek.

5 Kis- és középvállalkozások beruházásainak esetében a területi besorolás szerint 
meghatározott intenzitási mértékek kisvállalkozások beruházásai esetén (nagybe-
ruházások és a közlekedési ágazat kivételével) 20, középvállalkozások esetén 10 
százalékponttal növelhetők.
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is, ha nem beruházásról van szó, hanem egyéb uniós szabály rendeli el 
a támogatási térkép szerinti intenzitások alkalmazását. 

A támogatások odaítélésre sor kerülhet automatikus módon, azaz, a 
jelentkezéssel és a feltételek teljesítésével a kedvezményezett vagy auto-
matikusan válik jogosulttá a támogatásra (pl. adókedvezmények jelen-
tős része), vagy támogatói döntés alapján. Ez utóbbi esetben költségve-
tési és egyéb szempontokat is mérlegel a támogató, amikor a támogatás 
odaítéléséről vagy oda nem ítéléséről döntést hoz, illetve általában a 
támogatás összegét is a támogató határozza meg.

Az alkalmazandó intenzitás a támogatási döntés, illetve automatikus 
odaítélés esetén a bejelentés időpontjától, és nem a beruházás befeje-
zésétől függ. Azaz, amennyiben a döntés 2010. december 31-ig meg-
születik, és a beruházás 2010 után zárul, akkor is a 25%-os intenzitás 
alkalmazandó.

Támogatói döntésekhez kötött támogatások

A támogatás odaítélésének a támogatást nyújtó hatóság visszavonhatat-
lan döntése minősül, tehát – ha van ajánlattétel – nem az ajánlattétel, 
illetve nem a támogatási ajánlat elfogadásának napja. Ha a támogatást 
az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, akkor fontos feltétel, hogy 
a 25% alkalmazásához 2010. december 31-ig a támogatást nyújtónak bi-
zottsági jóváhagyástól függő feltételes döntést kell hoznia. Ha nincs leg-
alább feltételes döntés, akkor a magasabb intenzitás nem alkalmazható.

1. táblázat
Példák támogatói döntés alapján igénybe vehető támogatások esetén

Támogatás 
iránti kérelem 
benyújtásának 

dátuma

Beruházás 
megkezdése*

Beruházás 
befejezése

Támogatói 
döntés  
dátuma

Alkalmazandó 
intenzitás

A. projekt 2009. 06. 20. 2009. 07. 01. 2013. 03. 04. 2010. 12. 10. 25%
B. projekt 2009. 06. 20. 2009. 07. 01. 2011. 02. 10. 2011. 01. 10. 10%
C. projekt 2010. 12. 01. 2011. 01. 02. 2018. 06. 14. 2010. 12. 20. 25%
D. projekt 2011. 01. 02. 2011. 02. 01. 2012. 09. 19. 2011. 03. 10. 10%

* Ha a beruházás a támogatás iránti kérelem benyújtása, illetve a támogatás igény-
bevételére vonatkozó bejelentés előtt megkezdődik, a beruházás nem támogatható, 
mivel ezekben az esetekben a támogatásnak nincs ösztönző hatása.
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Automatikusan (támogatói döntés nélkül) igénybe vehető támogatások
Automatikus támogatások esetében (pl. adókedvezmény) a magasabb, 
2010 végégig érvényes támogatási intenzitás csak abban az esetben al-
kalmazható, ha a támogatás igénybevételére vonatkozó bejelentés és a 
beruházás megkezdése 2010. december 31-ig megtörténik. A bejelen-
tésnek természetesen meg kell előznie a támogatás megkezdését.

2. táblázat
Példák automatikusan igénybe vehető támogatások esetén

Támogatás 
igénybevételére 

vonatkozó 
bejelentés 

benyújtásának 
dátuma

Beruházás 
megkezdése

Beruházás 
befejezése

Alkalmazandó 
intenzitás

E. projekt 2010. 06. 20. 2010. 07. 01. 2013. 03. 04. 25%
F. projekt 2010. 11. 20. 2011. 01. 02. 2011. 12. 10. 10%
G. projekt 2011. 01. 02. 2011. 02. 01. 2012. 09. 9. 10%

Támogatáshalmozódás (kumuláció)
A Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK rendelet6 támoga-
táshalmozódásról rendelkező 6. cikke és a Szerződés 87. és 88. cikke 
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal ösz-
szeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK (általános cso-
portmentességi) rendelet7 7. cikke értelmében az e rendeletek alapján 
nyújtott támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában 
nem halmozható egyéb állami támogatással, amennyiben a halmozódás 
következtében a támogatási intenzitás meghaladná az e rendeletekben 
meghatározott mértéket, azaz az aktuális regionális támogatási térkép 
szerinti értéket.

Ez azt jelenti, hogyha egy projekthez több forrásból kér támogatást a 
potenciális kedvezményezett, akkor az alábbi feltételeknek együttesen 
kell megfelelni:

6 HL L 302., 2006. 11. 01., 29–40. o.
7 HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.
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•	 1. Támogatási kérelem/bejelentés beadása a beruházás megkez-
dése és 2010. december 31-e előtt.

•	 2. Nem automatikus támogatás esetében az összes (legalább fel-
tételes) támogatói döntésnek meg kell születnie 2010. december 
31-ig. Amennyiben tehát két helyre ad be támogatási kérelmet 
a potenciális kedvezményezett (pl. egy központi forrás és egy 
önkormányzati forrás), és az egyikre nem születik döntés 2010 
végéig, az egész projektre összesen maximum 10%-os intenzi-
tásnak megfelelő támogatás adható.8 

•	 3. Automatikus támogatás esetében a beruházást 2010. decem-
ber 31-ig meg kell kezdeni.

3. táblázat
Támogatáshalmozódás esetei

Támogatás iránti 
kérelem és támoga-
tás igénybevételére 

vonatkozó beje-
lentés beadásának 

dátuma

Beruházás 
megkezdése

Beruházás 
befejezése

Támogatói 
döntés 
dátuma

Alkal-
mazandó 
intenzitás

H. projekt 2009. 06. 20. 2009. 07. 01. 2013. 03. 04. 2010. 10. 25. 25%
I. projekt 2009. 12. 01. 2010. 12. 02. 2018. 06. 14. 2011. 02. 12. 10%
J. projekt 2010. 02. 01. 2011. 01. 02. 2016. 06. 02. 2011. 06. 18. 10%
K. projekt 2010. 06. 20. 2010. 07. 01. 2015. 02. 10. 2012. 01. 08. 10%

A 3. táblázatban, feltételezve, hogy egy nem automatikus és egy auto-
matikus támogatás kerül kombinálásra, csak a H. projekt esetében telje-
sül mind a három feltétel. Az I. projektnél a 2. feltétel, a J. projektnél a 
2. és 3. feltételek, a K. projektnél pedig a 3. feltétel nem teljesül. 

8 Ha például egyik helyről 15%-ot kér, a másikról 10%-ot, és a 15%-os döntés meg-
születik 2010 végéig, s a másik pedig nem, akkor érdemes a második forrásról 
lemondani, ellenkező esetben az első helyen megítélt 15%-ot teljes egészében elve-
szítené a pályázó, azért, mert csak 10%-ot kaphat összesen a 2011-es döntés miatt. 




