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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2016. (III. 1.) MNB rendelete
egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6) és (9)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2015. 
(XII. 9.) MNB rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § (1) A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet [a továbbiakban: 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet] a következő 12. §-sal egészül 
ki:
„12.  § Az  önkéntes nyugdíjpénztár és a  végelszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a „Portfólió állomány 
a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál” (táblakód: 72OA), illetve a „Portfólió 
állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál” (táblakód: 72OB) megnevezésű 
felügyeleti jelentést e  rendeletnek az egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 5/2016. 
(III. 1.) MNB rendelet 3. melléklet 1., illetve 2. pontjával megállapított rendelkezései szerint első alkalommal 2016 első 
negyedévére mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.”

 (2) Az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke



690 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3. szám 

1. melléklet az 5/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 64. sorában az AL8 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatás teljesítési határidejét meghatározó mező helyébe a következő mező lép:
„

(Az adatszolgáltatás

határideje)

(AL8) az NHP első és második szakasza, valamint harmadik szakaszának I. pillére és az NHP+ keretében  
az MNB-től refinanszírozni kért KKV hitelek adatai tekintetében: 

– a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 15 óra (szombati munkanap  
   esetén 12 óra); 

– a jelentett adatokban beállt változás esetén: a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában  
   a változás adatszolgáltató által előre ismert napján 15 óra, szombati munkanap esetén 12 óra;             

az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében az MNB-től refinanszírozni kért KKV hitelek adatai 
tekintetében:
a KKV hitelszerződés megkötését, illetve a jelentett adatokban beállt változást követő, az NHP harmadik 
szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és 
feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási nap 15 óra;

”

2. melléklet az 5/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

 1. Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó 
kitöltési előírások II. cc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„cc) A KKV hitel folyósítási időpontja. Amennyiben a folyósítás több részletben történik, az első részlet folyósításának 
időpontját kell megadni. A további részletek folyósításakor ez az oszlop nem módosítandó, csak a ci) oszlopban szereplő 
összeget kell megnövelni az újabb folyósított részlet összegével, az újabb folyósítást megelőző munkanapon, illetve 
az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV hitelek vonatkozásában az újabb folyósítást megelőző, 
az NHP harmadik szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról 
és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban (a továbbiakban: NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztató) 
meghatározott adatszolgáltatási napon. Az adott KKV hitelre vonatkozó első adatszolgáltatás a folyósítás napjának 
ismeretében teljesítendő, az NHP vagy az NHP+ keretében refinanszírozni kért KKV hitel tekintetében a refinanszírozási 
hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanapon, illetve az NHP  harmadik szakaszának II. pillére keretében 
nyújtott KKV hitelek vonatkozásában a KKV hitelszerződés megkötését követő, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó 
Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon 15 óráig (szombati munkanap esetén 12 óráig).”

 2. Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó 
kitöltési előírások II. ce) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ce) Az adatszolgáltató által az MNB-vel kötött NHP, illetve NHP+ Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően 
felszámított kamatok, díjak és költségek kölcsönösszegre vetített arányának és az MNB által az NHP vagy  
az NHP+ keretében nyújtott – az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében a CIRS ügyletben nyújtott euró – 
forrás éves kamatának különbsége, bázispontban kifejezve.”

 3. Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó 
kitöltési előírások II. ci) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ci) A KKV hitel összegének folyósított részletekkel növelt, illetve tőketörlesztésekkel csökkentett értéke. Az oszlop 
értékének módosítását a folyósítást, illetve a törlesztést megelőző munkanapon – az NHP harmadik szakaszának 
II. pillére keretében nyújtott KKV hitel esetében az újabb folyósítást, illetve törlesztést megelőző, az NHP harmadik 
szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon – 15 óráig (szombati munkanap 
esetén 12 óráig) kell teljesítenie az adatszolgáltatónak, ha a KKV számára való folyósítás feltételei fennállnak. Ha 
a várt törlesztés mégsem folyik be az adatszolgáltatóhoz, akkor sem állítható vissza az oszlop értéke. Ha a KKV 
megszűnik, továbbá ha a KKV hitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül, 
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akkor az oszlopban „0” értéket feltüntetve kell a változásról teljesítendő adatszolgáltatást megküldeni, a co) oszlopnál 
megadott határidőben. Amennyiben a KKV hitel több sorban kerül jelentésre, mert pl. több célja van, illetve több 
hitelt vált ki, abban az esetben a KKV hitel összegét fel kell osztani az egyes sorok között a hitelcéloknak, illetve 
kiváltásoknak megfelelően.”

 4. Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó 
kitöltési előírások II. ck) és II. cl) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ck) Az oszlopot akkor kell kitölteni, ha a KKV hitel mögötti biztosítékhoz olyan állami viszontgarancia vagy azzal 
egyenértékű helytállási kötelezettség kapcsolódik, amely a Terméktájékoztatóban foglaltak szerint a követelés fedezeti 
értékét befolyásolja, továbbá a Terméktájékoztatóban felsorolt azon esetekben, ahol a KKV-val szembeni követelést 
az MNB fedezetként nem fogadja el. A garantőr által nyújtott teljes készfizető kezességvállalás vagy garancia arányát 
a KKV hitel összegének százalékában kell megadni, egyéb esetekben az oszlopot a kódlista szerint kell kitölteni.
cl) A legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell megadni. A KKV hitelre vonatkozó 
szerződésben előírt törlesztés napját követő nap, ha az összeg nem folyik be az adatszolgáltató által megadott 
bankszámlára. Az adatszolgáltatást a késedelem beálltát követő 5., illetve faktoring hitelcél esetén a 30. munkanapon, 
az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV hitel vonatkozásában a késedelem beálltát követő, az 
NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon kell teljesíteni.”

 5. Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó 
kitöltési előírások II. co) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„co) A KKV hitellel kapcsolatos megjegyzésként egy legfeljebb 128 karakter hosszúságú szöveg írható be. Itt 
kell jelenteni, ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV hitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik 
vagy megszüntetésre kerül. Az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV hitelek kivételével az 
adatszolgáltatást a KKV megszűnését vagy a KKV hitelre vonatkozó szerződés megszűnését vagy megszüntetését 
eredményező tényről vagy jognyilatkozatról való tudomásszerzés napján 15 óráig (szombati munkanap esetén 
12 óráig), illetve, amennyiben az adatszolgáltató az adott munkanapon 15 óra (szombati munkanap esetén 12 óra) 
után szerez tudomást az adott tényről, jognyilatkozatról, abban az esetben a tudomásszerzést követő munkanapon 
15 óráig (szombati munkanap esetén 12 óráig) kell teljesítenie az adatszolgáltatónak. Ezen adatszolgáltatást az 
NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV hitelek vonatkozásában a tudomásszerzés napján, illetve 
azt követő, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon 15 
óráig kell teljesíteni. Ha a beruházási hitel tartós részesedés megszerzésére irányul, akkor az oszlopnak tartalmaznia 
kell a „RESZESEDES” karaktersort, valamint a megadott sorrendben az érintett vállalat nevét, KSH-törzsszámát és az 
elért részesedés nagyságát. Itt kell feltüntetni, amennyiben a beküldésre korábban hibásan beküldött adat javítása 
miatt kerül sor. Amennyiben a KKV hitelt nem közvetlenül a hitelintézet nyújtja, a köztes szerepet betöltő pénzügyi 
vállalkozás azonosítóját itt kell feltüntetni.”
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3. melléklet az 5/2016. (III. 1.) MNB rendelethez

 1. Az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet 2. mellékletében a „Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál” (táblakód: 72OA) 
megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

" 72OA

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv szerinti 
érték Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti érték Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a b c d e f g h i j k l m n o p q r z

001 72OA1 Portfólió összesen

002 72OA11 Bankszámlák és készpénz 
összesen

003 72OA111 Házipénztár (forint és valuta)

004 72OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési 
számla

005 72OA112001
... ...
72OA112999

006 72OA113
Lekötött betét (betétszerződés): 
hitelintézeti betétszámlán lekötött 
pénzösszeg

007 72OA113001
... ...
72OA113999

008 72OA12 Értékpapírok összesen

009 72OA121 Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények)

010 72OA12101 Magyar állampapír
72OA12101001
… …
72OA12101999

011 72OA12102

Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért a 
magyar állam készfizető kezességet 
vállal

72OA12102001
… …
72OA12102999

012 72OA12103 Külföldi állampapír
013 72OA12103001

... ...
72OA12103999

014 72OA12104
Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért külföldi 
állam készfizető kezességet vállal

015 72OA12104001
... ...
72OA12104999

016 72OA12105

Magyarországon bejegyzett 
gazdálkodó szervezet által 
nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

017 72OA12105001
... ...
72OA12105999

018 72OA12106
Külföldön bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

019 72OA12106001

... ...

72OA12106999

020 72OA12107
Magyarországon bejegyzett 
hitelintézet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

021 72OA12107001
... ...
72OA12107999

022 72OA12108
Külföldön bejegyzett hitelintézet 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

Ár (eFt) 
illetve 

árfolyam 
(%)

Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

ISIN/azonosí
tó kód

Tétel 
neve
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Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv szerinti 
érték Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti érték Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a b c d e f g h i j k l m n o p q r z

Ár (eFt) 
illetve 

árfolyam 
(%)

Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

ISIN/azonosí
tó kód

Tétel 
neve

023 72OA12108001
... ...
72OA12108999

024 72OA12109
Magyarországi helyi önkormányzat 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

025 72OA12110
Külföldi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

026 72OA12110001
... ...
72OA12110999

027 72OA122 Részvények

028 72OA1221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy 
más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett Magyarországon 
nyilvános forgalomba hozott 
részvény

029 72OA1221001
... ...
72OA1221999

030 72OA1222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-
ba hozott részvény, melynek 
kibocsátója köt. vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, 
bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő 
bevezetésére és a bev-nek nincs 
törvényi v. egyéb akadálya

031 72OA1222001
... ...
72OA1222999

032 72OA1223

Tőzsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett, 
külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény

033 72OA1223001
... ...
72OA1223999

034 72OA1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forg-ba hozott részvény, melynek 
kibocsátója köt. vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, 
bármely tőzsdére v. elismert 
értékpapírpiacra történő 
bevezetésére és a bev-nek nincs 
törvényi v. egyéb akadálya

035 72OA1224001
... ...
72OA1224999

036 72OA1225
Magyarországon székhellyel 
rendelkező bank zártkörűen 
forgalomba hozott részvénye

037 72OA1225001
...
72OA1225999

038 72OA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír

039 72OA1231

Magyarországon bejegyzett 
befektetési alap befektetési jegye, 
ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

040 72OA1231001
... ...
72OA1231999
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Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv szerinti 
érték Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti érték Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a b c d e f g h i j k l m n o p q r z

Ár (eFt) 
illetve 

árfolyam 
(%)

Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

ISIN/azonosí
tó kód

Tétel 
neve

041 72OA1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

042 72OA1232001
... ...
72OA1232999

043 72OA1233
Külföldön bejegyzett befektetési 
alap befektetési jegye, ide nem 
értve az ingatlan befektetési alapot

044 72OA1233001
... ...
72OA1233999

045 72OA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

046 72OA1234001
... ...
72OA1234999

047 72OA1235 Egyéb kollektív befektetési 
értékpapír

048 72OA1235001
... ...
72OA1235999

047 72OA124 Jelzáloglevél

049 72OA1241

Magyarországon bejegyzett 
jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél

050 72OA1242
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

051 72OA1242001
... ...
72OA1242999

052 72OA13 Határidős ügyletek
053 72OA13001

... ...
72OA13999

054 72OA14 Opciós ügyletek
055 72OA14001

... ...
72OA14999

056 72OA15 Repó ügyletek
057 72OA15001

... ...
72OA15999

058 72OA16 SWAP ügyletek
059 72OA16001

... ...
72OA16999

060 72OA17 Ingatlan
061 72OA17001

... ...
72OA17999

062 72OA18 Tagi kölcsön
063 72OA18001

... ...
72OA18999

064 72OA19 72OA123-ból: Kockázati tőkealap 
befektetési jegye

065 72OA191 Magyarországon bejegyzett 
kockázati tőkealap befektetési jegye

066 72OA191001
… …
72OA191999

067 72OA1292 Külföldön bejegyzett kockázati 
tőkealap befektetési jegye

068 72OA192001
… …

069 72OA192999

72OA20 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések

070 72OA20001
... ...
72OA20999
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Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv szerinti 
érték Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti érték Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a b c d e f g h i j k l m n o p q r z

Ár (eFt) 
illetve 

árfolyam 
(%)

Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók öszesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

ISIN/azonosí
tó kód

Tétel 
neve

071 72OA21
Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír

072 72OA21001
... ...
72OA21999

073 72OA22 Követelés értékpapír ügyletekből
074 72OA22001

... ...
72OA22999

075 72OA23 Kötelezettségek értékpapír 
ügyletekből

076 72OA23001
... ...
72OA23999

Tilos "
Jelmagyarázat
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 2. Az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet 2. mellékletében a „Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál” (táblakód: 72OB) 

megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép :

" 72OB

 Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték  Portfólió 

neve

Darab 
illetve 

kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv szerinti 
érték Piaci érték  Portfólió 

neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah

001 72OB1 Portfólió neve
002 72OB2 Portfólió összesen

003 72OB21 Bankszámlák és készpénz 
összesen

004 72OB211 Házipénztár (forint és valuta)

005 72OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési 
számla

006 72OB212001
... ...
72OB212999

007 72OB213
Lekötött betét (betétszerződés): 
hitelintézeti betétszámlán lekötött 
pénzösszeg

008 72OB213001
... ...
72OB213999

009 72OB22 Értékpapírok összesen

010 72OB221 Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények)

011 72OB22101 Magyar állampapír
72OB22101001
... …
72OB22101999

012 72OB22102

Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért a 
magyar állam készfizető kezességet 
vállal

72OB22102001
… …
72OB22102999

013 72OB22103 Külföldi állampapír
014 72OB22103001

... ...
72OB22103999

015 72OB22104
Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért külföldi 
állam készfizető kezességet vállal

016 72OB22104001
... ...
72OB22104999

017 72OB22105

Magyarországon bejegyzett 
gazdálkodó szervezet által 
nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

018 72OB22105001
... ...
72OB22105999

019 72OB22106
Külföldön bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

020 72OB22106001
... ...
72OB22106999

021 72OB22107
Magyarországon bejegyzett 
hitelintézet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

022 72OB22107001
... ...
72OB22107999

023 72OB22108
Külföldön bejegyzett hitelintézet 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

024 72OB22108001
... ...
72OB22108999

025 72OB22109
Magyarországi helyi önkormányzat 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

026 72OB22110
Külföldi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

027 72OB22110001
... ...
72OB22110999

028 72OB222 Részvények

029 72OB2221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy 
más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett Magyarországon 
nyilvános forgalomba hozott 
részvény

030 72OB2221001
... ...
72OB2221999

031 72OB2222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-
ba hozott részvény, melynek 
kibocsátója köt. vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, 
bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő 
bevezetésére és a bev-nek nincs 
törvényi v. egyéb akadálya

032 72OB2222001
... ...
72OB2222999

033 72OB2223

Tőzsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett, 
külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény

034 72OB2223001
... ...
72OB2223999

035 72OB2224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forg-ba hozott részvény, melynek 
kibocsátója köt. vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, 
bármely tőzsdére v. elismert 
értékpapírpiacra történő 
bevezetésére és a bev-nek nincs 
törvényi v. egyéb akadálya

036 72OB2224001
... ...
72OB2224999

037 72OB2225
Magyarországon székhellyel 
rendelkező bank zártkörűen 
forgalomba hozott részvénye

038 72OB2225001
…
72OB2225999

Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Sorszám Sorkód Megnevezés

ISIN/ 
azonosító 

kód

Tétel 
neve

5. választható portfólió

Fedezeti portfólió

6. választható portfólió 7. választható portfólió1. választható portfólió 2. választható portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió
Ár (eFt) 
illetve 

árfolyam 
(%)
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 Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték  Portfólió 

neve

Darab 
illetve 

kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv szerinti 
érték Piaci érték  Portfólió 

neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah

039 72OB223 Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír

040 72OB2231

Magyarországon bejegyzett 
befektetési alap befektetési jegye, 
ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

041 72OB2231001
... ...
72OB2231999

042 72OB2232 Magyarországon bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

043 72OB2232001
... ...
72OB2232999

044 72OB2233
Külföldön bejegyzett befektetési 
alap befektetési jegye, ide nem 
értve az ingatlan befektetési alapot

045 72OB2233001
... ...
72OB2233999

046 72OB2234 Külföldön bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

047 72OB2234001
... ...
72OB2234999

048 72OB2235 Egyéb kollektív befektetési 
értékpapír

049 72OB2235001
... ...
72OB2235999

050 72OB224 Jelzáloglevél

051 72OB2241

Magyarországon bejegyzett 
jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél

052 72OB2242

Külföldön bejegyzett 
jelzáloghitelintézet által kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba 
hozottjelzáloglevél

053 72OB2242001
... ...
72OB2242999

054 72OB23 Határidős ügyletek
055 72OB23001

... ...
72OB23999

056 72OB24 Opciós ügyletek
057 72OB24001

... ...
72OB24999

058 72OB25 Repó ügyletek
059 72OB25001

... ...
72OB25999

060 72OB26 SWAP ügyletek
061 72OB26001

... ...
72OB26999

062 72OB27 Ingatlan
063 72OB27001

... ...
72OB27999

064 72OB28 Tagi kölcsön
065 72OB28001

... ...
72OB28999

066 72OB29 72OB223-ból: Kockázati tőkealap 
befektetési jegye

067 72OB291 Magyarországon bejegyzett 
kockázati tőkealap befektetési jegye

068 72OB291001
… …
72OB291999

069 72OB292 Külföldön bejegyzett kockázati 
tőkealap befektetési jegye

070 72OB292001
… …
72OB292999

071 72OB30 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések

072 72OB30001
... ...
72OB30999

073 72OB31
Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír

074 72OB31001
... ...
72OB31999

075 72OB32 Követelés értékpapír ügyletekből
076 72OB32001

... ...
72OB32999

077 72OB33 Kötelezettségek értékpapír 
ügyletekből

078 72OB33001
... ...
72OB33999

Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő
079 72OB4 A portfóliót választó tagok száma

Tilos

72OB (folytatás)
Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Jelmagyarázat

6. választható portfólió 7. választható portfólió1. választható portfólió 2. választható portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió

Fedezeti portfólió

Sorszám Sorkód Megnevezés

ISIN/ 
azonosító 

kód

Tétel 
neve

Ár (eFt) 
illetve 

árfolyam 
(%)
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Nagyságrend: ezer forint

 Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av az ba bb bc bd be bf bg bh bi m n o bj bk bl bm

001 72OB1 Portfólió neve
002 72OB2 Portfólió összesen

003 72OB21 Bankszámlák és készpénz 
összesen

004 72OB211 Házipénztár (forint és valuta)

005 72OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési 
számla

006 72OB212001
... ...
72OB212999

007 72OB213
Lekötött betét (betétszerződés): 
hitelintézeti betétszámlán lekötött 
pénzösszeg

008 72OB213001
... ...
72OB213999

009 72OB22 Értékpapírok összesen

010 72OB221 Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (kötvények)

011 72OB22101 Magyar állampapír
72OB22101001
... …
72OB22101999

012 72OB22102

Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért a 
magyar állam készfizető kezességet 
vállal

72OB22102001
… …
72OB22102999

013 72OB22103 Külföldi állampapír
014 72OB22103001

... ...
72OB22103999

015 72OB22104
Értékpapír, melyben foglalt 
kötelezettség teljesítéséért külföldi 
állam készfizető kezességet vállal

016 72OB22104001
... ...
72OB22104999

017 72OB22105

Magyarországon bejegyzett 
gazdálkodó szervezet által 
nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

018 72OB22105001
... ...
72OB22105999

019 72OB22106
Külföldön bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

020 72OB22106001
... ...
72OB22106999

021 72OB22107
Magyarországon bejegyzett 
hitelintézet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

022 72OB22107001
... ...
72OB22107999

023 72OB22108
Külföldön bejegyzett hitelintézet 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

024 72OB22108001
... ...
72OB22108999

025 72OB22109
Magyarországi helyi önkormányzat 
által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

026 72OB22110
Külföldi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

027 72OB22110001
... ...
72OB22110999

028 72OB222 Részvények

029 72OB2221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy 
más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett Magyarországon 
nyilvános forgalomba hozott 
részvény

030 72OB2221001
... ...
72OB2221999

031 72OB2222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-
ba hozott részvény, melynek 
kibocsátója köt. vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, 
bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő 
bevezetésére és a bev-nek nincs 
törvényi v. egyéb akadálya

032 72OB2222001
... ...
72OB2222999

033 72OB2223

Tőzsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett, 
külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény

034 72OB2223001
... ...
72OB2223999

035 72OB2224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forg-ba hozott részvény, melynek 
kibocsátója köt. vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, 
bármely tőzsdére v. elismert 
értékpapírpiacra történő 
bevezetésére és a bev-nek nincs 
törvényi v. egyéb akadálya

036 72OB2224001
... ...
72OB2224999

037 72OB2225
Magyarországon székhellyel 
rendelkező bank zártkörűen 
forgalomba hozott részvénye

038 72OB2225001
…
72OB2225999

Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió

72OB (folytatás)
Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók összesen

Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés

Fedezeti portfólió összesen
8. választható portfólió 9. választható portfólió 10. választható portfólió Szolgáltatási számlák portfóliója
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Nagyságrend: ezer forint

 Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték  Portfólió 
neve

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Darab illetve 
kötvény, 
határidős 

ügylet 
névértéke 

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci érték

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av az ba bb bc bd be bf bg bh bi m n o bj bk bl bm

039 72OB223 Befektetési jegyek, illetve egyéb 
kollektív befektetési értékpapír

040 72OB2231

Magyarországon bejegyzett 
befektetési alap befektetési jegye, 
ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

041 72OB2231001
... ...
72OB2231999

042 72OB2232 Magyarországon bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

043 72OB2232001
... ...
72OB2232999

044 72OB2233
Külföldön bejegyzett befektetési 
alap befektetési jegye, ide nem 
értve az ingatlan befektetési alapot

045 72OB2233001
... ...
72OB2233999

046 72OB2234 Külföldön bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

047 72OB2234001
... ...
72OB2234999

048 72OB2235 Egyéb kollektív befektetési 
értékpapír

049 72OB2235001
... ...
72OB2235999

050 72OB224 Jelzáloglevél

051 72OB2241

Magyarországon bejegyzett 
jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél

052 72OB2242

Külföldön bejegyzett 
jelzáloghitelintézet által kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba 
hozottjelzáloglevél

053 72OB2242001
... ...
72OB2242999

054 72OB23 Határidős ügyletek
055 72OB23001

... ...
72OB23999

056 72OB24 Opciós ügyletek
057 72OB24001

... ...
72OB24999

058 72OB25 Repó ügyletek
059 72OB25001

... ...
72OB25999

060 72OB26 SWAP ügyletek
061 72OB26001

... ...
72OB26999

062 72OB27 Ingatlan
063 72OB27001

... ...
72OB27999

064 72OB28 Tagi kölcsön
065 72OB28001

... ...
72OB28999

066 72OB29 72OB223-ból: Kockázati tőkealap 
befektetési jegye

067 72OB291 Magyarországon bejegyzett 
kockázati tőkealap befektetési jegye

068 72OB291001
… …
72OB291999

069 72OB292 Külföldön bejegyzett kockázati 
tőkealap befektetési jegye

070 72OB292001
… …
72OB292999

071 72OB30 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések

072 72OB30001
... ...
72OB30999

073 72OB31
Egyéb, tőzsdén vagy más 
szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír

074 72OB31001
... ...
72OB31999

075 72OB32 Követelés értékpapír ügyletekből
076 72OB32001

... ...
72OB32999

077 72OB33 Kötelezettségek értékpapír 
ügyletekből

078 72OB33001
... ...
72OB33999

Fő Fő Fő Fő
079 72OB4 A portfóliót választó tagok száma

Tilos    "

72OB (folytatás)
Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Jelmagyarázat

8. választható portfólió 9. választható portfólió 10. választható portfólió Szolgáltatási számlák portfóliója
Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Azonosítatlan (függő) befizetések Portfóliók összesen

Mód
Sorszám Sorkód Megnevezés

Fedezeti portfólió összesen
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2016. évi II. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény módosításáról*

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. §-a a következő 47. és 
48. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„47. olimpiai pályázat: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § v) pontjában meghatározott olimpiai pályázat;
48. olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit társaság: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § w) pontjában 
meghatározott zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság.”

2. §  A Tao tv. a 22/C. §-t követően a következő alcímmel és 22/D. §-sal egészül ki:
„Az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye
22/D. § (1) Az adózó az általa az adóévben az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság 
részére az  olimpiai pályázat lebonyolításával összefüggésben felmerülő költségek támogatására visszafizetési 
kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz 
könyv szerinti értéke, valamint a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke alapján, legfeljebb a (2) bekezdés 
szerinti támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás adóéve és az azt követő adóévek 
adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt 
vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság 
által kiállított támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogatási igazolás tartalmazza az adózó megnevezését, 
székhelyét, adószámát és az adókedvezményre jogosító támogatás összegét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a támogatást a támogatásra 
jogosult olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság részére a  támogatási szerződés 
megkötését követő 30 napon belül átutalja (teljesítse).
(4) A támogatásra tekintettel az adózó az (1) bekezdés szerinti juttatás adóévének adóalapját a 3. számú melléklet 
A) rész 17. pontjában és a B) rész 9. pontjában foglaltak figyelembe vételével állapítja meg.
(5) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság támogatója a támogatás juttatásáért 
ellenszolgáltatásra nem jogosult.
(6) Az adózó a támogatás teljesítését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak a támogatási igazolás 
alapján érvényesíthető adókedvezmény összegét.”

3. §  A Tao tv. 29/A. §-a a következő (18)–(19) bekezdéssel egészül ki:
„(18) E törvénynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 
2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi II. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) által megállapított 4. § 47. és 
48. pontját, 22/D. §-át, 3. számú melléklet A) rész 17. pontját, és B) rész 9. pontját a Módtv2. hatálybalépését követően 
nyújtott támogatásra kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy az adózó naptári évvel azonos, vagy attól eltérő üzleti 
évet alkalmaz.
(19) Az  olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság által a  22/D.  § szerint kiállított 
támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re vonatkozóan együttesen számított értéke nem haladhatja meg a 19 milliárd 
forintnak megfelelő értéket.”

4. §  A Tao tv. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Hatályát veszti a Tao tv. 4. § 47. és 48. pontja, 22/D. §-a, 3. számú melléklet A) rész 17. pontja és B) rész 9. pontja, 29/A. § 
(18)–(19) bekezdése.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 1-i ülésnapján fogadta el.
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2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

6. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) VIII. fejezete a következő alcímmel és 62/A–62/C. §-sal 
egészül ki:
„Az olimpiai pályázat adókedvezményének támogatási szabályai
62/A.  § (1) A Tao. 22/D.  §-a szerinti támogató részére a Tao. 22/D.  §-a szerinti adókedvezmény igénybevételének 
feltételét képező támogatási igazolást – a támogatóval kötött támogatási megállapodás alapján – az olimpiai pályázat 
lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság állítja ki.
(2) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság az általa kiadott támogatási igazolásokról 
– a  támogatási igazoláson szereplő adattartalommal, valamint a  támogatások pénzügyi teljesülése tényének 
feltüntetésével – külön nyilvántartást vezet.
(3) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság a támogatási igazolás kiállítására akkor 
jogosult, ha
a) a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a támogatási igazolás kiállítása nem eredményezi 
a Tao. 29/A. § (19) bekezdésében meghatározott összeg túllépését, és
b) a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató a  támogatási megállapodás megkötése napján köztartozásmentes adózónak 
minősül.
(4) A  (3)  bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén az  olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit 
gazdasági társaság a  támogatási megállapodás megkötésétől számított tizenöt napon belül kiállítja a  támogatási 
igazolást.
(5) A támogatási igazolást az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság 2 példányban 
állítja ki, amelyből egy példányt köteles a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató részére átadni, továbbá gondoskodik egy 
példány megőrzéséről.
(6) A támogatási igazolást az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság visszavonja, ha 
a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató a támogatási megállapodásban teljesítési napként meghatározott naptól számított 
harminc napon belül a támogatást nem teljesíti, és e tényről írásban értesíti az állami adóhatóságot.
62/B. § Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaságnak a 2017. december 31-ig fel nem 
használt támogatást a központi költségvetés számára kell visszautalnia 2018. január 31-ig az államháztartásért felelős 
miniszter által megjelölt számlára, amelyet a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 4.  Egyéb 
költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.
62/C. § Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaságnak a Tao. 22/D. §-a alapján nyújtott 
támogatására az államháztartásról szóló törvény költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó rendelkezéseit nem 
kell alkalmazni.”

7. §  A Sport tv. 77. §-a a következő v)–w) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„v) olimpiai pályázat: a 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok budapesti rendezésére vonatkozó 
pályázat,
w) olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság: Budapest Főváros Önkormányzata és 
a  Magyar Olimpiai Bizottság közös és kizárólagos tulajdonában álló, az  olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős 
zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság.”

8. §  Hatályát veszti a Sport tv. 62/A. és 62/C. §-a.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § és a 8. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi II. törvényhez

 1. A Tao tv. 3. számú melléklet A) része a következő 17. ponttal egészül ki:
[A 8.  § (1)  bekezdésének d)  pontja alkalmazásában nem a  vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, 
ráfordításnak minősül különösen:]
„17. a  22/D.  §-ban meghatározott támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegének 
75 százaléka.”

 2. A Tao tv. 3. számú melléklet B) része a következő 9. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak 
minősül különösen:]
„9. a 22/D. §-ban meghatározott támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegének 25 százaléka;”

A Kormány 52/2016. (III. 21.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram 
kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA 
ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK PROGRAMME FOR FINANCIAL CO-OPERATION

The Government of Hungary and the  Government of Mongolia (further on: Contracting Parties) agree about 
the mutually advantageous extension of the economic relationship and promotion of the development co-operation 
as follows:

Article 1 
Definitions
For the purpose of this Agreement:
a) tied aid credit: export credit tied to procurement of goods and/or services originating from Hungary and 

supported officially through interest rate support and insurance with a  concessionality level not less than 
the  relevant proportion set forth in the  provision of the  OECD Arrangement for “minimum concessionality 
level”;

b) mixed credits: associated financing packages of concessionary credits mixed with grants. The overall 
concessionality level of a package set forth in the OECD rules is calculated on the basis of the interest subsidy 
and the grant part, the latter may include but not exceed the amount of the risk premium;

c) concessionality level: the difference between the nominal value of the tied aid credit and the discounted present 
value of the future debt service payable by the borrower, expressed as a percentage of the nominal value of 
the tied aid credit;

d) nominal value of the tied aid: the total value of the project financed in the frame of the tied aid credit along with 
the risk premium for the credit repayment excluding interests;

e) grant element: the part of the tied aid credit’s nominal capital value, non-repayable by the borrower;
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f ) OECD Arrangement: OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits effective on the  day of 
contracting;

g) starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in the m) point of Annex XIV. 
of the OECD Arrangement;

h) DDR: Differential Discount Rate used for calculating the concessionality level of tied aid in a given currency, set 
forth in the provision of the OECD Arrangement for “calculation of Concessionality level of tied aid”;

i) ODA: Official Development Assistance.

Article 2 
Establishment of the framework programme for financial co-operation
The Government of Hungary, in accordance with its international development co-operation policy, offers 
a  non-refundable official support through interest rate support and grant element, in the  form of tied aid credit 
[disbursed by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (further on: Eximbank)] with conditions set out in the present 
Agreement, available for financing high priority development project of Mongolia, nominated in Appendix I.
The Government of Mongolia accepts the tied aid credit and, acting in accordance with its own legal system and 
international obligations, supports the  realisation of the  present framework programme of tied aid credit by 
issuing sovereign guarantee or accepts payment obligations equal to a sovereign guarantee issued by the state or 
any authorised governmental organisation to ensure the repayment of the credit spent and its additional charges. 
(For the avoidance of any doubt, in case under the individual credit agreement the Ministry of Finance of Mongolia 
– as the authorised organisation of its Government – shall act as the borrower, the undertaking of the Ministry of 
Finance shall be deemed to be sovereign under this Agreement.)
Contracting Parties express their willingness with respect to the participants of the credit transactions belonging to 
the present tied aid credit line and will confirm by declarations that pursuant to the provisions of the action statement 
of the OECD on “Bribery and officially supported export credits” they did not participate in any bribery in relation to 
the transactions and they are not aware of any corruption.

Article 3 
Amount of the tied aid credit and its financial conditions
The total value of the project financed under the tied aid credit is 25 million USD. The firm commitment arises on 
the basis of the individual credit agreement concluded between the Ministry of Finance of Mongolia and Eximbank of 
Hungary as stipulated in Article 7 of this Agreement.
The concessionality level of the  tied aid credit shall reach 35 per cent in accordance with the  provision of 
the OECD Arrangement for “minimum concessionality level”.
Tenor of the tied aid credit shall not exceed 17,5 years, which includes 4 years grace period and 13,5 years repayment 
period of the credit. The first repayment is due 54 months from the starting point of the credit as defined in the OECD 
Arrangement. The interest rate is 0,00% per annum.
The disbursement period of the tied aid credit will be stipulated in the individual credit agreement depending on 
the particular project. The disbursement period for the individual credit shall not exceed 4 years.
The risk premia related to the tied aid credit under this Framework Programme stipulated in the  individual credit 
agreement will be calculated in line with the OECD Arrangement, and will be officially supported and counted in as 
a grant part of the associated financing package.

Article 4 
Utilisation of the tied aid credit
The tied aid credit can be utilised for the realisation of project not objected by signers of the OECD Arrangement 
during the  procedure in conformity with the  acceptance rules of the  OECD Arrangement and the  consultation 
procedure, respectively.
Contracting Parties agree that the  Government of Mongolia will apply the  tied aid credit for project specified in 
the Appendix I forming an integral part of this Agreement.
The selected project will be realised by Hungarian exporter which company shall be registered in Hungary. The 
financed export realised under the tied aid credit may include the foreign content in cases if at least 50 per cent of 
the export realised by company registered in Hungary qualifies as of Hungarian origin performed on the territory of 
Mongolia.
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The Government of Mongolia or the organisation appointed by it chooses company registered in Hungary (further 
on: exporter) for realisation of the  project specified in the  Appendix I, in conformity with its legislation, acting in 
accordance with the  Good Procurement Practice for ODA, and gives the  Ministry of Foreign Affairs and Trade 
information about its decisions.

Article 5 
Acceptance procedure
The Contracting Parties, for acceptance of the project financed under the tied aid credit as per this Agreement, will 
follow the procedure below:
a) The exporter and the buyer/importer elaborate the export contract on the realisation of the project.
b) The Ministry of Finance of Mongolia approves the export contract concluded and gives a written notice about 

this to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and the Hungarian Eximbank.
c) Eximbank confirms in writing the  start of the  negotiation about the  individual credit agreement based on 

the export contract approved by the Ministry of Finance of Mongolia.

Article 6 
Disbursement of the tied aid credit
Detailed conditions of the tied aid credit provided to finance the project accepted by the Contracting Parties is to be 
stipulated in the individual credit agreement between the borrower authorised by the Government of Mongolia in 
accordance with the provisions laid down in Article 7 on the one part and Eximbank as the lender on the other.
Eximbank, for the account of its own resources, lends up to the amount of the tied aid credit agreed in this Agreement, 
in the  form of mixed credit to the  borrower authorised by the  Government of Mongolia for the  realisation of 
the accepted project. The measure of the financing is 100 per cent of the value of the accepted project and the amount 
of the grant element.
Commercial and political risks of the tied aid credit will be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte. Ltd. 
(further on: MEHIB).

Article 7 
General preconditions of the individual credit agreement
According to the relevant international obligations, individual tied aid credit financing a particular project shall be 
notified to, and accepted by the OECD and the EU. After successful execution of this procedure, written notice is sent 
to the buyer, the exporter, and the Contracting Parties, respectively.
The borrower under the individual credit agreement shall be the Ministry of Finance of Mongolia, as the authorised 
representative of the Government of Mongolia. In the individual credit agreement the Ministry of Finance of Mongolia 
shall undertake the repayment of the credit, the payment of interests and additional charges based on the present 
tied aid credit in the case of the project specified in the Appendix I.
The Government of Mongolia shall set aside the amount of its payment obligation in the actual year in its state budget.
Eximbank and MEHIB shall conclude a credit insurance contract complying with the conditions fixed by the Hungarian 
law in force.

Article 8 
Taxes, fees
The Contracting Parties are obliged to pay or exempt the  taxes (i.e. import taxes and VAT), fees and other public 
charges arising on the basis of the execution of this Agreement in their own country. These costs cannot be paid from 
the individual tied aid credit and they cannot be separated.
Costs arising during the individual credit agreement shall be paid by the parties of the credit agreement in their own 
country and they cannot be charged on the individual tied aid credit.
During the reimbursement of the loan and the payment of the interest the amounts to be paid cannot be decreased 
by the tax levied by the Government of Mongolia or other amounts arising as a result of other payment obligations.
The Government of Mongolia ensures the exemption of VAT in respect of the execution of the project.
The Government of Mongolia ensures all the licences – if any – necessary for the start and execution of the project by 
the time of the signing of the individual credit agreement.
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Article 9 
Dispute Settlement
The Contracting Parties shall settle any dispute in connection with this Agreement in the course of direct negotiations.

Article 10 
Governing Law and Arbitration
The individual credit agreement shall be governed by the laws of Hungary.
All disputes arising from or in connection with the  individual credit agreement shall be settled first by amicable 
negotiations in good faith. In case the said disputes are not settled within 60 (sixty) calendar days, the said disputes 
shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the  International Chamber of Commerce 
(ICC), Paris, by 3 (three) arbitrators. The arbitration shall be conducted in English language. Place of arbitration shall 
be Paris, France.

Article 11 
Closing Provisions
a) This Agreement shall be valid for two years from the date of its coming into force and shall be automatically 

renewed for period of one (01) year, unless one Party informs the other of its decision to terminate it, by means 
of a written notification at least three (03) months before expiry.

b) Provisions of this Agreement, even after their expiry, shall be applicable for projects accepted and financed on 
the basis of the individual credit agreement concluded according to this Agreement.

c) The Contracting Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have fulfilled 
the internal legal prescriptions necessary for the coming into force of this Agreement. The present Agreement 
shall come into force on the 30th (thirtieth) day after the receipt of such a note later on.

d) This Agreement maybe cancelled in writing through diplomatic channels without explanation by either 
Contracting Party. In this case the Agreement shall abate on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting 
Party’s receipt of the notification about cancellation.

e) The Contracting Parties may amend or supplement this Agreement at their common will and agreement. 
These amendments and supplements shall come into force according to point c) of this Article.

Signed in Ulanbaatar on the 25th day of January, in 2016, in English language, in two originals.

 on behalf of the Government on behalf of the Government 
 of Hungary of Mongolia
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ANNEX ON 
PROJECT PROPOSED FOR REALISATION ON THE BASIS OF THE AGRREEMENT ON A FRAMEWORK 
PROGRAM FOR FINANCIAL CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE 
GOVERNMENT OF MONGOLIA

 1. Project on Renovation of Songino Biocombinat State Owned Enterprise”

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL

Magyarország és Mongólia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a gazdasági kapcsolatok kölcsönösen előnyös 
bővítése és a fejlesztési együttműködés elősegítése érdekében a következő megállapodást kötik:

1. cikk 
Meghatározások
A Megállapodás alkalmazásában:
a) kötött segélyhitel: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülő, Magyarországról 

származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a  kedvezmény mértéke 
legalább 35%;

b) vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat. Az OECD 
szabályok értelmében a  csomag összesített kedvezményeinek mértéke a  kamattámogatás és a  legfeljebb 
a kockázati felár összegével megegyező adományelem alapján kerül kiszámításra;

c) kedvezményezettség mértéke: a  segélyhitel névértéke és a  hitelfelvevő által a  jövőbeni adósságszolgálat 
diszkontált jelenértéke közötti különbség, a segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;

d) kötött segélyhitel névértéke: a kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke a hitel-visszafizetés 
kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;

e) adományelem: a kötött segélyhitel névleges tőkeértékének a hitelfelvevő által vissza nem térítendő része;
f ) OECD Megállapodás: a  hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló OECD megállapodás című 

dokumentumának szerződéskötéskor hatályos változata;
g) hitel kezdőnapja: az  OECD Megállapodás XIV. sz.  melléklete m)  pontjának definíciós listája szerint 

meghatározandó;
h) DDR: a kötött segélyhitel kedvezményezettségi szintjének kiszámításához alkalmazott diszkont ráta;
i) ODA: Hivatalos Fejlesztési Segítségnyújtás.

2. cikk 
A pénzügyi együttműködési keretprogram létrehozása
Magyarország Kormányának nemzetközi fejlesztési együttműködési politikájával összhangban, a  Magyar 
Export-Import Bank Zrt. (a továbbiakban: Eximbank) által a Megállapodásban rögzített keretfeltételekkel folyósítható 
kötött segélyhitelekhez (a  továbbiakban: kötött segélyhitelkeret) kapcsolódóan vissza nem térítendő hivatalos 
támogatást ajánl fel kamattámogatás és adományelem formájában a jelen Megállapodásban szereplő kondíciókkal 
Mongólia elsődleges fontosságú fejlesztési céljai között szereplő kiemelt program finanszírozásához a Megállapodás 
I. sz. mellékletben nevesített projekthez.
Mongólia Kormánya a kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és a jelen segélyhitel keretprogram megvalósulását – belső 
jogrendjének és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően eljárva – a felhasznált hitel és járulékainak visszafizetését 
biztosító szuverén garancia nyújtásával, vagy az  állam által kibocsátott szuverén garanciával egyenértékű fizetési 
kötelezettség elfogadásával támogatja. (Ez azt jelenti, hogy Mongólia Pénzügyminisztériuma az általa aláírt egyedi 
hitelszerződések tekintetében, mint Mongólia Kormánya által kijelölt hivatalos szerv a szuverén hiteladóst testesíti 
meg a Megállapodás alapján.)
A Szerződő Felek kifejezik készségüket, hogy a  jelen segélyhitel keretprogramhoz tartozó hitelügyletek résztvevői 
nyilatkozattal erősítik meg, hogy az  OECD „Bribery and officially subsidised export credits” (a  vesztegetésekről és 
az  államilag támogatott exporthitelekről szóló) cselekvési nyilatkozatában foglaltak értelmében nem vettek részt 
az ügylettel kapcsolatos vesztegetésekben és nincs tudomásuk korrupcióról.
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3. cikk 
A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei
A kötött segélyhitelkeretből finanszírozható projektek összértéke legfeljebb 25 millió USD, azaz huszonöt  millió 
amerikai dollár. A  végleges kötelezettség Magyarország Eximbankja és a  Mongol Pénzügyminisztérium között 
megkötésre kerülő egyedi hitelszerződés alapján keletkezik a 7. cikk szerint.
A kötött segélyhitelkeretből folyósítható hitel kedvezményének mértéke nem lehet kevesebb, mint 35%, az OECD 
Megállapodással összhangban.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitel futamideje a  folyósítási időszakot követően nem haladhatja meg 
a  17,5  évet, amely időtartam az  OECD Megállapodásban foglaltak alapján a  hitel kezdőnapját („starting point”) 
követően számított maximum 4 év türelmi időt és maximum 13,5 év törlesztési időszakot foglal magába. Az  első 
törlesztő részlet az  OECD Megállapodás feltételeivel összhangban a  hitel kezdőnapját követő 54 hónap múlva 
esedékes.
A kötött hitel éves kamata 0,00%, amely kamat fix a teljes futamidő alatt.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a folyósítási időszak az egyedi hitelszerződésekben kerül rögzítésre, 
az adott projekttől függően. A folyósítási időszak nem haladhatja meg a 4 évet.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelre az  egyedi hitelszerződésben rögzített mértékű kockázati felár kerül 
felszámításra az OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban, amely adomány elem formájában elengedésre 
kerül a vegyes hitel részeként.

4. cikk 
A kötött segélyhitelkeret felhasználása
A kötött segélyhitelkeret olyan projekt megvalósításához vehető igénybe, amely ellen az  OECD Megállapodás 
jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az  OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve amelyet 
a konzultációs eljárás során elfogadtak.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Mongólia a segélyhitelkeretet ezen Megállapodás elválaszthatatlan 
részét képező mellékletben szereplő projekt megvalósítására fordítja.
A kiválasztott projektet Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek magyar exporttal valósítják meg. 
A segélyhitelkeretből megvalósuló finanszírozás idegen tartalomra akkor terjedhet ki, ha a Magyarországon bejegyzett 
gazdálkodó szervezetek által Mongólia területén teljesített export legalább 50%-ban magyar származásúnak minősül.
A mellékletben meghatározott prioritást élvező projekt megvalósításáról Mongólia Kormánya vagy az általa kijelölt 
szerv a  jogszabályok szerint eljárva, a  hivatalos fejlesztési támogatásokra vonatkozó –  az „ODA Közbeszerzési 
Gyakorlattal” összhangban – szabályoknak megfelelően dönt, és erről tájékoztatja a Magyarország Külgazdasági és 
Külügyminisztériumát.

5. cikk 
Befogadási eljárás
A Megállapodás alapján a  hitelkeretből finanszírozandó projektek befogadásához a  Szerződő Felek a  következő 
eljárást követik:
a) Az exportőr és az importőr kidolgozza a projektek megvalósításáról szóló szerződést.
b) A Mongol Pénzügyminisztérium jóváhagyja az export szerződést és erről írásban tájékoztatja az Eximbankot.
c) Az Eximbank írásban visszaigazolja a Mongol Pénzügyminisztérium által jóváhagyott szerződést.

6. cikk 
A kedvezményes hitelek folyósítása
A Szerződő Felek által befogadott projektek finanszírozására nyújtott kötött segélyhitelek részletes feltételeit 
a  7.  cikkben leírtak szerint, egyrészről a  Mongol Kormány által felhatalmazott szerv, mint hiteladós, másrészről 
az Eximbank mint hitelnyújtó között megkötendő egyedi hitelszerződések rögzítik.
Az Eximbank saját forrásai terhére a  Mongol Kormány által felhatalmazott szerv részére a  kötött segélyhitel 
névértékének összegéig kedvezményes hitelt nyújt a befogadott projekt megvalósítására. A finanszírozás mértéke 
a befogadott projekt értékének 100%-a, plusz az adományelem összege.
A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a  Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (a  továbbiakban: 
MEHIB) biztosítja.
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7. cikk 
Az egyedi hitelszerződések feltételei
Az Eximbank és a MEHIB a nemzetközi kötelezettségek szerint előzetesen bejelenti az egyedi projektekhez kapcsolódó 
segélyhitel nyújtásának szándékát. A jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után az Eximbank tájékoztatja a vevőt és 
az exportőrt, valamint a Szerződő Feleket.
Az egyedi hitelszerződések hiteladósa a Mongol Pénzügymisztérium, mint a Mongol Kormány által kijelölt hivatalos 
szerv. Az  egyedi segélyhitel szerződés keretében a  Mongol Pénzügyminisztérium kötelezettséget vállal a  hitel 
visszafizetésére, a kamat és az egyéb díjak megfizetésére az 1. sz. mellékletben nevesített projekt vonatkozásában.
Mongólia Kormánya az egyedi hitelszerződésekre vonatkozóan a hitel visszafizetésére kötelezettséget vállal a Szerződő 
Felek megállapodása szerint és a fizetési kötelezettségének adott évben fennálló összegét állami költségvetésében 
feltünteti.
Az Eximbank és a MEHIB a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett hitelbiztosítási szerződést 
kötnek.

8. cikk 
Adók, költségek
A Szerződő Felek a Megállapodás végrehajtása alapján felmerülő adó (import, ÁFA)-, illeték-, vagy egyéb közteherből 
adódó fizetési kötelezettségüket saját országukban kötelesek teljesíteni vagy felmentésben részesülnek. Ezek 
a költségek az egyes segélyhitelekből nem fizethetők ki, és nem különíthetők el.
Az egyedi hitelszerződések során felmerülő költségeket a hitelszerződések részes felei saját országukban fizetik meg, 
és e költségek nem terhelhetők az egyes segélyhitelekre.
A kölcsön törlesztésekor a  kifizetendő összegek nem csökkenthetők Mongólia részéről kiszabott adó vagy egyéb 
fizetési kötelezettség miatt felmerülő összeggel.
A mongol fél ÁFA mentességet biztosít a projekt megvalósításához.
A mongol fél biztosítja a  projekt elkezdéséhez és megvalósításához szükséges engedélyeket – ha van ilyen – 
a hitelszerződés megkötéséig.

9. cikk 
Jogviták
A Szerződő Felek a Megállapodás kapcsán felmerülő vitákat közvetlen tárgyalások útján rendezik.

10. cikk 
Az irányadó jog és választott bíróság
Az egyedi hitelszerződésre Magyarország joga az irányadó.
Az egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és jóhiszemű 
tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a  kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem kerülnek 
rendezésre, a vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági Szabályzatának 
megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell 
lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

11. cikk 
Záró rendelkezések
a) A Megállapodás a hatálybalépésétől számított két évig érvényes és automatikusan 1 évvel meghosszabbításra 

kerül, hacsak az egyik fél a lejárat előtt 3 hónappal a megszüntetésről hozott döntéséről nem értesíti a másik 
felet írásban.

b) Jelen Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell azokra a befogadott projektekre, 
amelyek finanszírozása a  jelen Megállapodás szerint megkötött egyedi hitelszerződések alapján valósulnak 
meg.

c) A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás 
hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Jelen Megállapodás az  erről szóló későbbi jegyzék 
kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

d) A  Megállapodást bármelyik Szerződő Fél indoklás nélkül, diplomáciai úton írásban felmondhatja. Ebben 
az esetben a Megállapodás a felmondásáról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételét 
követő 30. (harmincadik) napon hatályát veszti.
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e) A  Szerződő Felek a  Megállapodást közös akarattal, egyetértésben módosíthatják vagy kiegészíthetik. Ezek 
a módosítások és kiegészítések a c) pontban foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.

Készült Ulánbátorban, 2016. év január hónap 25. napján, angol nyelven, két eredeti példányban.

 Magyarország Kormánya Mongólia Kormánya 
 részéről részéről

MELLÉKLET 
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
KERETPROGRAM ALAPJÁN MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT KIVÁLASZTOTT PROJEKTEK LISTÁJA

 1. Songino-i Biokombinát Állami Vállalat rekonstrukciója”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 11. cikk c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

902377 (Ács Melinda)

sorszámú igazolvány használata 2016. március 5-től 
érvénytelen;

valamint

903679 (Kovács Máté)

sorszámú ügynökigazolvány használata 2016. március 8-tól 
érvénytelen.

*

A Groupama Biztosító Zrt. bejelentései:

5912821–5912850

sorszámú nyugtatömb használata 2016. március 9-től 
érvénytelen.

*

Kriston-Katona Zsuzsanna (2089 Telki, Árnyas utca 38.) 
bejelentése:

IH4SA0770201–IH4SA0770250
sorszámú számlatömböt eltulajdonították, használata 

(utolsó felhasznált számla sorszáma: IH4SA0770224) 2016. 
február 18-tól érvénytelen.

*

A Pirítós Pub Kft. (1075 Budapest, Kazinczy u. 52.) bejelentése:

IH4SA 2040395–2040400

sorszámú számlák használata 2016. február 5-től érvénytelen.
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szabályokról  ..................................................................................................... 715
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A Kormány 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelete
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) és f ) pontjában,
a 3. § és a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6., 17. 
és 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés 
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.”

2. §  Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával 
összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) 
megállapított 6. § (2) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm.  rendelet 
(a továbbiakban: R2.)
a) 4. § b) pontjában a „lefolytatni, ” szövegrész helyébe a „lefolytatni, valamint” szöveg,
b) 4. § c) pontjában a „helye, valamint” szövegrész helyébe a „helye.” szöveg,
c) 5. § a) pontjában a „mértéke legfeljebb” szövegrész helyébe a „mértéke – terepszint alatt és felett egyaránt – 

legfeljebb” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az R2. 4. § d) pontja.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 115. §-a a következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A biztosítéknyújtási kötelezettség alól a 84. § (1) bekezdése alapján mentes közszféra szervezet kedvezményezett 
számára az előleg azonnali kifizetésre kerül a támogatási szerződés megkötését követően, ha a támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során az előlegigénylési dokumentációt is benyújtja.”

2. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatási előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás összegének
a) 25%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
b) belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogi 
személy, nonprofit gazdasági társaság és köztestület kedvezményezett esetén 50%-át, de legfeljebb egymilliárd 
forintot,
c) kutatás, műszaki fejlesztés esetén 75%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
d) EMVA forrás esetén 50%-át.”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 115/A.  § (6)  bekezdésében a „függeszteni,” szövegrész helyébe a „függeszteni, a  115.  § (2a)  bekezdésében 

meghatározott kivétellel” szöveg,
b) 117. § (7) bekezdésében a „hat hónapon” szövegrész helyébe a „nyolc hónapon” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 104.1 pontjában a „hiánypótlása, tisztázása” szövegrész helyébe 
a „hiánypótlása ellenőrzése” szöveg, a „jóváhagyja” szövegrész helyébe a „jóváhagyja, illetve a 115. § (2a) bekezdésében 
meghatározott esetben előzetesen jóváhagyja” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 101.1 pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A 115. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben az elektronikus benyújtás a támogatási kérelem benyújtásával 
egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során történik.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 104.2 pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Előzetes jóváhagyás esetén az utalványozás a támogatási szerződés hatálybalépését követően indul.”
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A Kormány 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló  
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó 
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 435/2015. (XII. 28.) Korm. 
rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, 
a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter (a  továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a  2014–2020 
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra 
szervezet épületenergetikai célú beruházása – ide értve a  megújuló energiaforrás alkalmazásával kombinált 
beruházást is – megvalósítását célzó kiemelt projektekre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a szakaszolt projektekre, valamint az egyházi jogi személyek, villamosenergia-
szolgáltatók, földgázszolgáltatók és távhőszolgáltatók projektjeire.”

2. § (1) A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„2a. kiemelt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti projekt,”

 (2) A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 5a. és 5b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. szakaszolt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti projekt,
5b. szakpolitikai felelős: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 18. §-a szerinti feladatokat ellátó személy,”

3. §  A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Társaság a támogatást igénylő konzorcium konzorciumvezetőjeként eljárva előkészíti az 1. § szerinti projektet. 
A Társaság a  támogatást igénylő – a  támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium 
konzorciumvezetőjeként ellátja az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat, 
lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat, valamint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.”

4. §  A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  1.  § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség merül fel, azt 
az  a  konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az  adott költség felmerült, azzal, hogy a  bírságot, büntetést 
az a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre okot adó esemény felróható.”

5. §  Hatályát veszti a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §
a) 5. pontjában az „az egyházi jogi személy kivételével,” szövegrész,
b) 8. pontja.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források 
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a II. Fejezet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program,
b) az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Együttműködési Program,
c) a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program,
d) az Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program,
e) az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program,
f ) az Interreg V–A Ausztria–Magyarország Együttműködési Program,
g) az Interreg V–A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program
(a továbbiakban együtt: együttműködési programok) keretében nyújtott állami támogatások felhasználására, 
kezelésére, működtetésére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
 2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
 3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás,

 4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

 5. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
 6. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
 7. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,
 8. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás 

igényeihez igazítottan jön létre,
 9. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
10. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
11. együttműködéshez kötődő támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 65. pontja szerinti 

szolgáltatás,
12. együttműködéshez kötődő tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 64. pontja szerinti tanácsadás,
13. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,
14. elsődleges mezőgazdasági termelés: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 

I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi 
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

15. első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 75. pontja szerinti értékesítés,
16. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
17. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
18. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,
19. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés,
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20. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 
növekedés,

21. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 
vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak 
vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

22. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az  üzleti és fogyasztói környezet 
korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez,

23. hitel: olyan megállapodás, amelyben a  hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget 
meghatározott időre a  hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a  hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy 
meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve 
a  lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel 
kiváltása nem finanszírozható),

24. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
25. induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

26. innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti klaszter,
27. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
28. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás, segítségnyújtás 

és képzés,
29. ipari kutatás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 85.  pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus 

vizsgálat,
30. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó 

beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati 
kapcsolatban áll,

31. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
32. kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás,
33. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
34. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
35. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,
36. közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja 

szerinti munkahely,
37. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
38. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,
39. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
40. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci 

feltételek mellett történő megvásárlása, ha a  létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – 
bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló 
beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

41. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,
42. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
43. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
44. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló,
45. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
46. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
47. működési eredmény: a  beruházásnak az  Sztv. 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja szerinti hasznos élettartama alatt 

diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, 
szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, 
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kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) 
közötti pozitív előjelű különbség,

48. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 
amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege az  összeszámítási szabályt figyelembe véve 
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

49. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés,
50. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
51. összeszámítási szabály: a  nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell 

tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó 
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől 
számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos 
megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

52. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió 
intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése 
alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

53. szélessávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat,
54. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
55. szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított 

és a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i  
2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, 
közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

56. szennyezés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 123. pontja tevékenység vagy mulasztás,
57. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület,
58. szennyező fizet elv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti elv,
59. szervezeti együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 63. pontja szerinti együttműködés,
60. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a  kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, 

immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, 
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

61. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
62. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
63. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
64. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
65. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
66. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat,
67. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 

javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a  korábban 
végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az  olyan létesítmény eszközeinek 
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra 
került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott 
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,

68. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.
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II. FEJEZET 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

3. Közös szabályok

3. § (1) Az együttműködési programok előirányzataiból támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági 
Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy részére 
nyújtható.

 (2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag 
átlátható formában nyújtott támogatásként nyújtható.

4. Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program

4. §  Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak 
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és bővítésének támogatása,
2. a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, bemutatása és fejlesztése,
3. a  biodiverzitás és a  talaj védelme, helyreállítása, valamint az  ökoszisztéma-szolgáltatások promotálása 

a NATURA 2000-et és a zöld infrastruktúrát is beleértve,
4. intézményi kapacitások bővítése és a hatékony közigazgatás, a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint 

az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdításával,
5. beruházás a  készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó tanulásba közös oktatási, szakképzési és 

képzési programok kialakításával és végrehajtásával.

5. §  Ha a 4. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 4. §
 1. 1–5. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
 2. 1. és 2. pontja alapján kkv-knak nyújtott beruházási támogatás,
 3. 1. pontja alapján a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
 4. 1. pontja alapján a kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás,
 5. 1. és 2.  pontja alapján az  európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült 

együttműködési költségekhez nyújtott támogatás,
 6. 3. és 4. pontja alapján kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
 7. 3. pontja alapján kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
 8. 1. és 3. pontja alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
 9. 1. pontja alapján kkv-knak nyújtott innovációs támogatás,
10. 4. és 5. pontja alapján képzési támogatás,
11. 2. és 3. pontja alapján szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
12. 2. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
13. 1–4. pontja alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.

5. Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Együttműködési Program

6. §  Az  Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Együttműködési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak 
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a határmenti vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek fejlesztése,
2. a határmenti forgalom akadályainak csökkentése,
3. együttműködés ösztönzése a turizmus és a kulturális örökségvédelem területén,
4. a kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése innovációvezérelt fejlesztéssel.

7. §  Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §
 1. 1–4. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
 2. 4. pontja alapján pontja alapján a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
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 3. 4. pontja alapján pontja alapján az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült 
együttműködési költségekhez nyújtott támogatás,

 4. 4. pontja alapján kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
 5. 4. pontja alapján kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
 6. 4. pontja alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
 7. 4. pontja alapján kkv-knak nyújtott innovációs támogatás,
 8. 3. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
 9. 1., 2. és 4. pontja alapján helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
10. 1–4. pontja alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.

6. Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program

8. §  A  Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program előirányzatából 
nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a helyi kultúra és a történelmi örökség turisztikai célú népszerűsítése,
2. a környezet fenntartható használata a határtérségben – a természeti erőforrások megőrzése, az üvegházgáz 

kibocsátásának, valamint a folyóvizek szennyezésének csökkentése,
3. a személy- és áruszállítás elősegítése a közlekedési infrastruktúra fejlesztése által,
4. az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztése, valamint az információáramlás elősegítése,
5. a  közös tevékenységek támogatása a  természeti és antropogén eredetű katasztrófák megelőzése, valamint 

a vészhelyzetek kezelése érdekében,
6. az egészségfejlesztés támogatása.

9. §  Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §
1. 1–6. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2. 1. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
3. 2. pontja alapján a vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós 

szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,
4. 2. pontja alapján energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,
5. 2. és 5. pontja alapján a szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás,
6. 6. pontja alapján a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
7. 1–6. pontja alapján a helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
8. 1–6. pontja alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.

7. Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program

10. §  Az  Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak 
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. közös integrált beruházások és akciók a  víz minőségének és mennyiségének megőrzése és fejlesztése 

érdekében, valamint a vízbázisok fenntarthatóságának biztosítása érdekében,
2. természeti, kulturális és épített örökség rehabilitációja, fenntartása és közös promóciója,
3. határon átnyúló régió lakossága részére a jobb megközelítés fejlesztése a TENT-T hálózathoz,
4. környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési 

rendszerek kiépítése, működtetése,
5. foglalkoztatás-barát növekedés elősegítése a  saját belső potenciál kifejlesztése által, kevésbé fejlett régiók 

munkahely-teremtő növekedését elősegítő integrált programok megvalósítása,
6. egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházások megvalósítása, az  egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a  társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 
elősegítése,

7. a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére 
irányuló beruházások elősegítése,
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8. intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, valamint az  emberek közötti 
együttműködés elősegítése.

11. §  Ha a 10. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 10. §
1. 1–8. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2. 5. pontja alapján képzési támogatás,
3. 2–4. pontja alapján a vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós 

szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,
4. 2. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
5. 4. pontja alapján energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,
6. 5.  pontja alapján a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás 

formájában nyújtott támogatás,
7. 3. pontja alapján helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
8. 1–8. pontja alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.

8. Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

12. §  Az Interreg V–A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak 
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, bemutatása és fejlesztése,
2. a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban,
3. az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

13. §  Ha a 12. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 12. §
1. 1–3. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2. 1. és 2.  pontja alapján az  európai területi együttműködési projektekben résztvevő kkv-knál felmerült 

együttműködési költséghez nyújtott támogatás,
3. 2. pontja alapján kkv-knak nyújtott beruházási támogatás,
4. 2. és 3. pontja alapján képzési támogatás,
5. 1. és 3. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
6. 1. és 2. pontja alapján helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
7. 1–3. pontja alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.

9. Interreg V–A Ausztria–Magyarország Együttműködési Program

14. §  Az  Interreg V–A Ausztria–Magyarország Együttműködési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak 
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása,
2. a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása,
3. a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban,
4. az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

15. §  Ha a 14. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 14. §
 1. 1–4. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
 2. 1 és 2. pontja alapján kkv-knak nyújtott beruházási támogatás,
 3. 1. pontja alapján a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
 4. 1. pontja alapján a kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás,
 5. 1. és 2.  pontja alapján az  európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült 

együttműködési költségekhez nyújtott támogatás,
 6. 1. és 2. pontja alapján kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
 7. 1. és 2. pontja alapján kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
 8. 1. és 2. pontja alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
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 9. 1. pontja alapján kkv-knak nyújtott innovációs támogatás,
10. 1. és 4. pontja alapján képzési támogatás,
11. 3. pontja alapján a vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós 

szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,
12. 2. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
13. 3. pontja alapján helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
14. 1–4. pontja alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.

10. Interreg V–A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program

16. §  Az Interreg V–A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak 
minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a  térség vonzerejének fejlesztése a  turisztikai kínálat diverzifikálása és határon átnyúló integrálása mentén 

a természeti és kulturális örökség védelmére és, fejlesztésére alapozva,
2. együttműködési kapacitásfejlesztés a határon átnyúló kapcsolatok magasabb szintre emelése céljából.

17. §  Ha a 16. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 16. §
 1. 1. és 2. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
 2. 1. és 2. pontja alapján kkv-knak nyújtott beruházási támogatás,
 3. 1. pontja alapján a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
 4. 1. pontja alapján a kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás,
 5. 1. és 2.  pontja alapján az  európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült 

együttműködési költségekhez nyújtott támogatás,
 6. 1. és 2. pontja alapján képzési támogatás,
 7. 2. pontja alapján a vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós 

szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás,
 8. 2.  pontja alapján a  jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási 

támogatás,
 9. 2. pontja alapján energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,
10. 1. és 2. pontja alapján megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,
11. 1. és 2. pontja alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
12. 1. és 2. pontja alapján helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
13. 1. és 2. pontja alapján csekély összegű támogatás
nyújtható.

III. FEJEZET 
AZ EGYES TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

18. § (1) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti időszak alatt fennáll a kedvezményezett ellenőrzés-tűrési, információszolgáltatási és egyéb 
együttműködési kötelezettsége.

19. § (1) Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.

 (2) Nem ítélhető meg
a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU 
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európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához 
és értékesítéséhez a 11–18. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 11., 12., 14., 15., 22. és 23. alcím szerinti támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére támogatás, ha
ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az  az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

20. §  A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – a 21. és 27. alcím alapján nyújtott támogatás kivételével – csak 
akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

21. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha 
az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (2) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (3) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (4) A 29. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható 
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel 
nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel 
nem rendelkező állami támogatással halmozható.

22. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell 
figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat 
kell tekinteni.

 (2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.

23. §  Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege
 1. regionális beruházási támogatás esetén a  beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt 

– figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet 
ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható 
költségű beruházás az adott régióban kaphat,

 2. kkv-knak nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja 
a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 3. a  kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként 
meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 4. a  kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként meghaladja a  2 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,

 5. az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési költségekhez 
nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a  2 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget,
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 6. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén
a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

ha a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele az  alapkutatás kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha 
a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az  ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen 
véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele a  kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

d) meghaladja az a)–c) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 
187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

e) meghaladja az a)–d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást 
visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához 
használt módszertan hiánya esetén az  elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha 
az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, 
sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb 
szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

f ) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 7. kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,

 8. innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén klaszterenként meghaladja a  7,5 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

 9. kkv-knak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja az  5 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,

10. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
11. a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
12. a  22–25. alcím szerinti támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a  15 millió 

eurónak megfelelő forintösszeget,
13. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és 

beruházásonként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
14. a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén projektenként meghaladja 

a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
15. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra 

esetén a  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó összköltséget.

24. §  E rendelet alapján
a) regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
b) a 12–28. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,
c) csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.
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IV. FEJEZET 
AZ EGYES TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

11. Regionális beruházási támogatás

25. § (1) A  regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a  tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés 
a)–d) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás valósít meg.

 (2) A  termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a  támogatás akkor vehető igénybe, 
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz 
kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összegét.

 (3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás 
akkor vehető igénybe, ha az  elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az  eredeti tevékenység 
keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti 
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

26. § (1) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházással 
létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább három évig a kis- és középvállalkozás 
fenntartja.

 (2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak 
minősül.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak 
alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt a  gazdasági 
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban 
már részesült tárgyi eszköz cseréjére a  fenntartási időszakban a  beruházó állami támogatásban nem részesülhet. 
Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, 
továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

 (4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, 
továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

27. §  Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz,
g) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, 

feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,
h) ha a  kérelmet benyújtó beruházó, vagy a  kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó 

beruházó a  támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a  támogatási kérelemmel érintett 
tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az  EGT területén, vagy a  támogatási 
kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított 
második év végéig a  támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet 
szüntet meg az EGT területén.

28. § (1) A  támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban az  Atr. 25.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

 (2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás 
esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is 
megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
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 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott 
mérték.

 (4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

 (5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken 
kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami 
támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

 (6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a  jelenértéken 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek 
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

29. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és 

b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a  továbbiakban: támogatható 

immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

 (3) Az  (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt 
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – 
személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege számolható 
el a munkakör betöltésének napjától számítva.

 (4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony a kis- és középvállalkozásnál a beruházás üzembe 

helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve
b) a  pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 

az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
 (5) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 

a  beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a  szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés 
alapján merült fel.

 (6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 

a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
 (7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló eszköz költsége,
b) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 

a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, 

vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi 

költsége.
 (8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi 
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
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b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással 

létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen 
fenntartja.

 (9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen 
tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a  létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható 
költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi 
eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek 
nem kell teljesülnie.

30. §  A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az  építési naplóba történő első bejegyzés vagy az  építésre vonatkozó első 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a  ba)  alpont szerinti megrendelés hiányában – az  arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező 

érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az  első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 
igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

31. §  Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az  infrastruktúrához való hozzáférést több 
felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon biztosítják.

32. § (1) A  támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházást olyan területen 
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési 
hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, 
hogy a  támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos 
kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.

 (2) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív 
és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.

 (3) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés révén köteles biztosítani.
 (4) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes és 

a technológia-semlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.

12. Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás

33. § (1) A  kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) kis- és 
középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás 
esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (3) A támogatás keretében
a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége,
b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége
számolható el.

 (4) A  támogatás a  29.  § (2), (3), (5), (6)  bekezdése, (7)  bekezdés a)–d)  pontja, (8)  bekezdés a) és c)  pontja, valamint 
a (9) bekezdése szerinti feltételekkel nyújtható.
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13. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

34. § (1) A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy 
az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat 
a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy 
hirdetéshez).

14. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás

35. § (1) A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a  kiállító 
helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

15. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési 
költségekhez nyújtott támogatás

36. § (1) Az  európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési költségekhez 
nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében
a) a  szervezeti együttműködés költsége (pl. az  együttműködési projekthez kapcsolódó személyzeti- és 

irodaköltség),
b) a  külső tanácsadó vagy szolgáltató által nyújtott, az  együttműködéshez kötődő tanácsadás és 

az együttműködéshez kötődő támogató szolgáltatás költsége,
c) a projekthez közvetlenül kapcsolódó útiköltség, a berendezések költségei és beruházási kiadások, valamint 

kizárólag a projekt céljaira való használatuk mértékéig az eszközök és berendezések értékcsökkenése
számolható el.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem 
kapcsolódhat a  vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi 
szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

16. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

37. § (1) A  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) 
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

 (2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés,
d) megvalósíthatósági tanulmány.

 (3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti 
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

38. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
 (2) A 37. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a  kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a  projektben való 
foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol 
ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános 
számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,
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c) az  épületek és a  földterület költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
az  épületek esetén csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított 
amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek 
számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, 
ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (3) A 37. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

39. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a  projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás 
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az  EGT megállapodás 
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 
70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, 
amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 
10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a  projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű 
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

 (3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az  (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható 
költségek 80%-áig növelhető.

 (4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ide értve a (2) bekezdés b) pont 
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

17. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

40. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.
 (4) A  kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a  hozzáférést átlátható 

és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A  kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. 
A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való 
hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés rendelkezéseit csak a  gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra 
megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a  kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági 
tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az  egyes tevékenységekhez kapcsolódó 
finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és 
objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

 (6) A  támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell 
alkalmazni.
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18. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás

41. § (1) Az  innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.

 (2) Az  innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében 
az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.

 (3) Az innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg a 10 
évet.

 (4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és 
az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:
a) az  együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a  specializált, személyre szabott üzleti 

szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,
b) az  újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a  klaszter ismertségének 

növelése érdekében végzett marketingtevékenység,
c) a  klaszter létesítményeinek kezelése, az  ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés 

támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.

42. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (2) Beruházási támogatás esetén a  támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés 

a)–c) pontja szerinti régióban található innovációs klaszter és 5 százalékponttal az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti településen található innovációs klaszter esetén.

43. § (1) A  klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára 
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. Az innovációs klaszter beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A  túlkompenzáció elkerülése 
érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és 
a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

 (2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása 
piaci vagy költségalapon történik.

19. Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás

44. § (1) A  kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) keretében 
elszámolható
a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő 

költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem 
helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  támogatási intenzitás az  elszámolható költségek 100%-ig növelhető, 

ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

20. A képzési támogatás

45. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
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 (4) A támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű költsége, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az  oktatók és a  képzésben résztvevők közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége 

(pl. útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök 
és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs 

költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az  órákra vonatkozóan, amikor a  képzésben résztvevők részt 
vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható támogatás a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott 

beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

21. A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában 
nyújtott támogatás

46. § (1) A  megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás 
(ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 75%-át.

 (2) A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő 
bérköltség számolható el.

 (3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának 
nettó növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

 (4) A  foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-
csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez  a  szabály nem alkalmazható 
az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

 (5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek 
vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos 
foglalkoztatásra jogosult.

22. A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós 
szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás

47. § (1) A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában 
a  környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás
a) az  uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 

környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az  alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező 
nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 
környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, 
feltéve, hogy a  beszerzés a  vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé 
válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű 
forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges 
hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

 (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós 
szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

48. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
 (2) A  támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal 

növelhető.
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 (3) A támogatási intenzitás – a  (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja 
szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

49. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b) uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási 

költség
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként 
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

 (3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, 
a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének 
a különbsége számolható el.

23. A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási 
támogatás

50. § (1) A  jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás 
megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
 (3) Ha a  beruházás befejezése több mint három évvel az  uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a  támogatási 

intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén 
az elszámolható költségek 15%-át.

 (4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozás 
esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 48. § (3) bekezdése szerint növelhető.
 (6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, 

a 49. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

24. Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás

51. § (1) A  vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági 
intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

 (2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében 
megvalósított beruházáshoz.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 48. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a  49.  § (2) és 

(3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

25. Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás

52. § (1) A  megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

 (2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag 
előállítására irányul.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új 
generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az  élelmiszeralapú 
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.
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53. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át az 55. § (2) és (3) bekezdése,
b) 30%-át az 55. § (4) bekezdése
esetén.

 (2) A támogatási intenzitás a 48. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) Ha a  támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi 

versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő 
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (4) Ha az  ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, 
a  támogatás kizárólag az  ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a  későbbi tárgyalás lehetőségének 
kizárásával.

54. § (1) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a  vízpolitika terén a  közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.
 (2) Nem ítélhető meg támogatás a  létesítmény működésének megkezdését követően és a  támogatás nem függhet 

a termelés eredményétől.
 (3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

55. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség 
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházási költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már 
működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége 
számolható el.

 (3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, 
a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének 
a különbsége számolható el.

 (4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a  (3)  bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, 
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

26. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás

56. § (1) A  szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk (pl. a talaj, a felszíni vagy felszín alatti vizek károsodása) helyreállításához 
nyújtható.

 (2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
 (3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok 

sérelme nélkül – a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 101.  §-a alapján nem 
állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére. A támogatás 
a helyreállítási vagy szennyezés-mentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.

 (4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület 
független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól, 
hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

27. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

57. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

 (2) A  támogatás – a  nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – 
a következőkhöz nyújtható:
a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ide értve a közösségi teret 

–, koncertterem,
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b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez 
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a  kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 

támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új 
technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

58. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és a  beruházás 
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az  infrastruktúra üzemeltetője 
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének 

költsége, ha az  infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra 
használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség 
áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége 
(pl. a  megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a  speciális eszközök, anyagok használatából 
fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a  közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége 
(pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek 
javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség 
elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége 
(pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

59. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési 
veszteséget.

 (2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.
 (3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (3)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.
 (5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, 
előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a  szokásos 
üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének 
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége 
(pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a  közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének 
javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek 
hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a  kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és 

felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,



734 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3. szám 

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt 

álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül 

a projekt eredményeként felmerülő költség.

60. §  Az  egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén 
a  támogatás összege az  58.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint az  59.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott 
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 80%-át.

61. § (1) Az 57. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  projektből származó bevételek 

jelenértékének különbségét azzal, hogy a  bevételeket az  elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

 (2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.

28. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

62. § (1) A helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) helyi infrastruktúra 
építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és 
a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

 (2) A  támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a  regionális beruházási támogatás kivételével – 
nem nyújtható támogatás a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás 
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

 (3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során 
meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

 (4) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

63. § (1) A  támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.

 (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
 (3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
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29. A csekély összegű támogatás

64. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt Magyarországon 
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, 
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás 
alá lenne vonható.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 
határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott 
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

65. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

66. §  E rendelet
a) 5.  § 1–12.  pontja, 7.  § 1–9.  pontja, 9.  § 1–7.  pontja, 11.  § 1–7.  pontja, 13.  § 1–6.  pontja, 15.  § 1–13.  pontja, 

17. § 1–12. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 17–20., 25–28., 31., 33., 36–38., 41., 45., 53. és 56. cikke,

b) 5. § 13. pontja, 7. § 10. pontja, 9. § 8. pontja, 11. § 8. pontja, 13. § 7. pontja, 15. § 14. pontja, 17. § 13. pontja 
az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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