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Kormányrendeletek

A Kormány 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és
a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. és 4. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 2. §-a a következõ 19. ponttal egészül ki:
( E rendelet alkalmazásában:)
„19. pénzbevonási nyereség: az MNB által forgalomból bevont, törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ pénz
kibocsátott és – a bevonás határnapjától számított, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény
(a továbbiakban: MNB tv.) 27. § (3) bekezdése szerinti idõtartam alatt – forgalomban lévõre átváltott összegének
különbsége.”

2. §

Az Mnbkr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyéb követelések között úton levõ tételként kell nyilvántartani – tartozik egyenleg esetén – a Posta Elszámoló
Központot mûködtetõ intézmény által végzett pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, valamint
a GIRO Zrt. elszámolásával összefüggõ tételeket.”

3. §

(1) Az Mnbkr. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A forintban fennálló egyéb betétek és kötelezettségek tételen belül kell nyilvántartani úton lévõ tételként
– követel egyenleg esetén – a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény által végzett pénzforgalmi
szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, valamint a GIRO Zrt. elszámolásával összefüggõ tételeket.”
(2) Az Mnbkr. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az átértékelési körbe bevonandó eszközöknek és forrásoknak az MNB tv. 16. § (1) bekezdése szerinti értékelésébõl
adódó árfolyamnyereséget vagy árfolyamveszteséget a saját tõke részét képezõ, forint árfolyam kiegyenlítési
tartalékába kell helyezni.”
(3) Az Mnbkr. 5. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az eredménytartalékba kell helyezni – a Tv. elõírásain túlmenõen – a mérleg szerinti veszteség fedezetére átutalt,
a központi költségvetés által közvetlenül megtérített összeget, valamint a részvényes által az eredménytartalék javára
nyújtott tõkejuttatást.”
(4) Az Mnbkr. 5. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A forint árfolyam kiegyenlítési tartaléka és a 6. § (5) bekezdése szerinti deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka
külön-külön megállapított, összevontan negatív egyenlege miatt a központi költségvetés által
a) a tárgyévet követõ év március 31-éig megtérített összeget az eredménytartalék javára kell elszámolni és a tárgyévi
mérlegben ennek megfelelõen ki kell mutatni a forintban fennálló központi költségvetéssel szembeni követelések
között;
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b) a tárgyévi éves beszámoló részvényes általi kézhezvételét követõ 8 napon belül megtérített további összeget, vagy
túlfizetés miatt visszafizetett összeget az eredménytartalék javára, illetve terhére kell elszámolni a tárgyévet követõ év
fõkönyvi számláin a Magyar Államkincstár részére vezetett Kincstári Egységes Számlával szemben, és azt a tárgyévet
követõ év mérlegében kell kimutatni.”
4. §

5. §

6. §

(1) Az Mnbkr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A monetáris céllal és a forgatási céllal vásárolt, forintban kibocsátott értékpapírokat beszerzési értéken – kamattal
csökkentett vételáron – kell kimutatni.”
(2) Az Mnbkr. 6. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A monetáris céllal vásárolt állampapírok és a piaci értéken nyilvántartott követelések kivételével a veszteségek
kockázatának mértékével arányos értékvesztést kell elszámolni a követelések és az értékpapírok után.”
Az Mnbkr. 11. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2. § 19. pontja szerinti pénzbevonási nyereséget az egyéb bevételek között kell elszámolni.”
(1) Az Mnbkr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MNB a befektetett eszközök között elkülönítetten mutatja ki a bankjegy- és éremgyûjtemény-készletét.
A gyûjtemény készlete után terv szerinti értékcsökkenést elszámolni nem lehet. A gyûjteményre vonatkozóan
tízévente kerül sor teljes körû, mennyiségi leltárfelvételre.”
(2) Az Mnbkr. 14. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A monetáris célból, illetve a központi költségvetéssel kötött swap ügyleteket a fedezeti ügyletekkel azonos módon
kell elszámolni.”
(3) Az Mnbkr. 14. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az MNB a Tv. 14. § (9) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza, továbbá a forintpénzkészlet – Tv. 69. §-a szerinti
– leltározását a lezárt kezelési egységek szintjén biztosítja, oly módon, hogy minden lezárt kezelési egység tartalmát
három éven belül mennyiségi felvétellel leltározza.”

7. §

Az Mnbkr. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § Az MNB az éves beszámolót az igazgatóság határozatának megfelelõen teszi közzé.”

8. §

Az Mnbkr. a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított 5. § (6), (8) és
(10) bekezdését, 7. §-ával megállapított 20. §-át, valamint 9. §-ával megállapított 6. § (5) bekezdését és 19. §
(1) bekezdés 9. pontját elõször a 2011. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 2. § 19. pontját, 2. §-ával megállapított 4. §
(3) bekezdését, 3. §-ával megállapított 5. § (2) bekezdését, 4. §-ával megállapított 6. § (1) és (6) bekezdését, 5. §-ával
megállapított 11. § (8) bekezdését, valamint 6. §-ával megállapított 14. § (1), (8) és (12) bekezdését elõször a 2012.
évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni, azzal hogy azok az MNB döntése alapján a 2011. évben
induló üzleti évrõl készített beszámolóra is alkalmazhatók.
(3) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 11. §-ával hatályon kívül helyezett 3. § (7) bekezdését elõször a
2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra nem kell alkalmazni, azzal, hogy az MNB döntése alapján már a
2011. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra sem kell alkalmazni.”

9. §

Az Mnbkr. 6. § (5) bekezdésében az „MNB tv. 17. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „MNB tv. 16. §
(2) bekezdése” szöveg, 19. § (1) bekezdés 9. pontjában „az MNB tv.-ben meghatározott pénzbevonási nyereség”
szövegrész helyébe az „a pénzbevonási nyereség” szöveg lép.

10. §

Az Mnbkr. 14. § (3) bekezdésében az „elnöke” szövegrész hatályát veszti.

11. §

Hatályát veszti az Mnbkr. 3. § (7) bekezdése.
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2. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Követelésként kell a mérlegben kimutatni
a) az esedékességig nem teljesített tagdíjat,
b) a támogató írásos nyilatkozata alapján a támogatói szerzõdésben a pénztár részére felajánlott eseti vagy rendszeres
támogatásra vonatkozó fizetési igényt,
c) a más pénztárból átlépõ tag által hozott, a tag követelésének megfelelõ összeget, amelyet az átadó pénztár már
visszaigazolt, de pénzügyileg még nem rendezett.”
(2) Az Mnykr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Tagdíjkövetelések között kell kimutatni a pénztártag pénztárral szemben fennálló Mpt. 26. §-a szerinti
tagdíjfizetési kötelezettségét mindaddig, amíg azt pénzügyileg nem teljesítették.”
(3) Az Mnykr. 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Egyéb követelésként kell kimutatni
a) a pénztár munkavállalóival szemben fennálló követeléseket,
b) a költségvetéssel szemben fennálló követeléseket,
c) a rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközt,
d) a más pénztárból átlépõ tag egyéni számlájának, járadékfedezetének átvételével kapcsolatos átadó pénztárral
szembeni követeléseket,
e) a más pénztárból a kedvezményezett jogán átutaltató tag követelésének átvételével kapcsolatos, átadó pénztárral
szembeni követeléseket,
f) a vagyonkezelõvel, vagy a letétkezelõvel szembeni – pénzforgalomban nem megjelenõ – követeléseket.”

13. §

(1) Az Mnykr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Céltartalékot kell képezni a pénztár tevékenységével kapcsolatos jövõbeni kötelezettségekre [ideértve a Pénztárak
Garancia Alapja (a továbbiakban: Alap) igénybevétele miatti visszafizetési kötelezettséget is], a pénztártagok részére
nyújtandó nyugdíjszolgáltatások fedezetére, a pénztár fizetõképességének biztosítására, a mûködési, a fedezeti
(egyéni számlákhoz és a szolgáltatási tartalékokhoz tartozó), valamint a likviditási és kockázati célú befektetési
portfóliók értékelési különbözetére, a demográfiai kockázatok kiegyenlítésére, a saját járadékszolgáltatási
tevékenység várható mûködési zavarai miatt a biztonsági tartalékok feltöltésének fedezetére, továbbá a bevételként
elszámolt és az egyéni számlán jóváírt, de pénzügyileg nem rendezett tagdíjakra (meg nem fizetett tagdíjak), valamint
az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára.”
(2) Az Mnykr. 24. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fedezeti céltartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni)
„a) az egyéni számlákon jóváírt tagdíjakból, tagdíjcélú támogatásokból, valamint a szolgáltatási célú egyéb
bevételekbõl képzett céltartalékot,”
(3) Az Mnykr. 24. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Meg nem fizetett tagdíjak céltartalékaként kell kimutatni a mérlegben a tagdíjkövetelések tárgynegyedév
végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig elõírt, de a tárgynegyedév végéig, illetve a mérlegfordulónapig pénzügyileg
nem rendezett tagdíjak ráfordításként elszámolt összegét. A ráfordításként elszámolt tagdíjhátralék összegét a tagdíj
rendeltetésétõl függõen:
a) mûködési célú tagdíjak tartalékaként,
b) fedezeti célú tagdíjak tartalékaként, és
c) likviditási és kockázati célú tagdíjak tartalékaként kell megképezni.”
(4) Az Mnykr. 24. § (15) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elszámoló egységekre épülõ nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárnak az egyéni számlákon elkülönítetten kell
kimutatni:)
„a) a szolgáltatások fedezetére befizetett tagdíjakból, tagdíj célú támogatásokból, valamint a szolgáltatási célú egyéb
bevételekbõl az egyéni számlán jóváírt összegeket forintban és elszámoló egységben;”
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14. §

Az Mnykr. 26. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A függõ tételekrõl olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybõl egyértelmûen megállapíthatók és nyomon
követhetõk a függõ tételeken történt jóváírások és terhelések.”

15. §

(1) Az Mnykr. 29. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A tartós befektetési célú ingatlanok, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott
tulajdoni részesedést jelentõ befektetések, valamint az árunak minõsülõ, továbbértékesítési céllal beszerzett
ingatlanok esetében az Mpt. 69. § (3) bekezdése szerint az üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó
napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet
– az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – értékelési különbözetként, a források között az ilyen címen
megképzett mûködési, fedezeti, likviditási és kockázati befektetési portfolió értékelési különbözet céltartalékaként
kell kimutatni. Az eszközök könyvekbõl történõ kivezetésekor, az osztalék realizálásakor, illetve a következõ értékelés
során az értékelési különbözet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek csökkentésével kell csökkenteni
vagy megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével egyidejûleg. A céltartalék csökkentését
jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni.”
(2) Az Mnykr. 29. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, vagy a befektetett
pénzügyi eszközök között szerepelnek – az értékpapír üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó
napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet
– az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – értékelési különbözetként, a források között az ilyen címen
megképzett mûködési, fedezeti, likviditási és kockázati befektetési portfolió értékelési különbözet céltartalékaként
kell kimutatni. Az értékpapír könyvekbõl történõ kivezetésekor, a kamatfizetéskor, a következõ értékelés során az
értékelési különbözet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek csökkentésével kell csökkenteni vagy
megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével egyidejûleg. A céltartalék csökkentését
jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni.”

16. §

(1) Az Mnykr. 34. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár mûködési tevékenysége eredményének megállapításánál a mûködési célú bevételek a következõk:)
„d) Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig elõírt, de
a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett mûködési célú tagdíjak
összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.”
(2) Az Mnykr. 34. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár mûködési tevékenysége eredményének megállapításánál a mûködési célú bevételek a következõk:)
„i) Egyéb bevételek: a 24. § (2) bekezdése szerint képzett elõzõ évi mûködési céltartalékok felhasználásának összege. Itt
kell továbbá kimutatni a tárgyévi, és a tárgyévet megelõzõ üzleti évi káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító által
fizetett, és a mérlegkészítés idõpontjáig megkapott kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét és az elõzõ
üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések mûködést megilletõ összegét. Itt kell
kimutatni a pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történõ
megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott mûködési célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak
tartalékának felhasználását. Egyéb bevételként kell kimutatni az immateriális javak, mûködtetett ingatlanok és
a mûködésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök közvetlen értékesítésébõl származó bevételt. Itt kell továbbá kimutatni az
Mpt. 68/A. § (8) bekezdése szerinti egyedi portfólióváltással összefüggõ költségek pénztártag által megtérített
összegét. Az egyéb bevételek között elkülönítetten kell kimutatni a tagok által fizetett rendkívüli mûködési
hozzájárulás összegét, valamint az Alap pénzeszközeibõl, visszatérítés terhe mellett – a Felügyelet engedélyével –
mûködési célra igénybevett összeget.”
(3) Az Mnykr. 34. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások között kell elkülönítetten kimutatni a pénztár mûködésével kapcsolatban felmerült
anyagjellegû ráfordításokat, a személyi jellegû ráfordításokat, az értékcsökkenési leírást, valamint a mûködéssel
kapcsolatos egyéb ráfordításokat.)
„a) Anyagjellegû ráfordítások között kell kimutatni a Tv. 78. § (1)–(6) bekezdésében foglaltak szerint a pénztár
mûködési tevékenységéhez vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások – le nem
vonható általános forgalmi adót is magában foglaló – értékét, az egyéb szolgáltatások értékét (ide nem értve
a befektetéssel kapcsolatban igénybe vett szolgáltatásokat), az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott
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(közvetített) szolgáltatások értékét. Itt kell kimutatni a jogosulatlanul felvett járadék bírósági, vagy egyéb úton történõ
behajtásával összefüggésben felmerült perköltségek, ügyvédi díjak összegét. Itt kell kimutatni továbbá a fedezeti
tartalékból vásárolt, a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlan hasznosítási díjaként a fedezeti célú befektetési
tevékenységgel kapcsolatos bevétellel szemben elszámolt összeget.”
17. §

(1) Az Mnykr. 35. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár fedezeti célú eredményének megállapításánál a szolgáltatási célú bevételek a következõk:)
„d) Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig elõírt, de
a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett fedezeti célú tagdíjak
összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.”
(2) Az Mnykr. 35. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár fedezeti célú eredményének megállapításánál a szolgáltatási célú bevételek a következõk:)
„g) Szolgáltatási célú egyéb bevételek: az elõzõ üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt
befizetések fedezeti tartalékot megilletõ része, a pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági
viszonyának egyéb módon történõ megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott fedezeti célú tagdíjhátralékának
összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása, az Alapból a tag egyéni számla egyenlegének
a hozamgarantált tõke összegéig történõ kiegészítése címén kapott összeg.”

18. §

(1) Az Mnykr. 36. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár likviditási és kockázati célú eredményének megállapításánál a likviditási és kockázati célú bevételek
a következõk:)
„d) Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig elõírt, de
a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett likviditási és kockázati célú
tagdíjak összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.”
(2) Az Mnykr. 36. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár likviditási és kockázati célú eredményének megállapításánál a likviditási és kockázati célú bevételek
a következõk:)
„i) Likviditási és kockázati célú egyéb bevétek: az elõzõ üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt
befizetések likviditási és kockázati tartalékot megilletõ része. Ezen a soron kell kimutatni a pénztártag más pénztárba
történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történõ megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott
likviditási és kockázati célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználását.”
(3) Az Mnykr. 36. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Likviditási és kockázati céltartalékként kell kimutatni az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti likviditási és kockázati célú
bevételek, valamint a (3) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység bevételei együttes
összegének és a (2) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások, valamint a (4) bekezdés szerinti
likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység ráfordításai együttes összegének különbözetében
– a demográfiai, a saját tevékenységi kockázatokra, az egyéb likviditási és kockázati célokra, valamint az azonosítatlan
(függõ) befizetések hozamára – ráfordításként megképzett céltartalékot, továbbá az értékelési különbözetbõl képzett
céltartalékot.”

19. §

(1) Az Mnykr. 42. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákat és a szolgáltatási számlákat kötelezettség és kötelezettség
teljesítése alszámlákra bontva kell vezetni. A szolgáltatási számla alszámláit járadéktípusonként megbontva kell
megnyitni. Az egyéni számlához kapcsolódóan pénztártagonként analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az egyéni
számla analitika nyilvántartása forintban és elszámoló egységben történik. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia
kell bevételi és kiadási jogcímek szerinti megbontásban, idõrendi sorrendben, egységes szerkezetben a jóváírásokat és
terheléseket – a 24. § (15) bekezdés a) és b) pontja szerinti megbontásban – forintban, valamint a jóváírások és
terhelések különbözetének összegében az adott idõszak végén a pénztártagnak a pénztárral szemben fennálló,
elismert követelését. Az egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetet a pénztártagonként vezetett analitikus
nyilvántartásban nem kell a 24. § (6) bekezdése szerinti jogcímeken alábontani. Az egyéni számla egyenlege az aktuális
elszámoló egységek számának és az elszámoló egységek árfolyamának szorzatával egyezik meg. Az egyéni számla
idõszak végén forintban kimutatott egyenlegének meg kell egyeznie az elszámoló egység darabszáma és árfolyama
alapján számított egyenlegével. Az egyéni számlákról vezetett analitikus nyilvántartás adatainak a fedezeti tartalék
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egyéni számla részének kimutatására szolgáló fõkönyvi számlák egyenleg adataival szolgáltatási célú bevételek és
a befektetési tevékenység 24. § (15) bekezdés b) pontja szerinti eredménye megbontásban való egyezõségét havi
szinten biztosítani kell. A pénztárnak az egyezõséget fõkönyvi és analitikus nyilvántartásai felhasználásával napi
szinten is igazolnia kell a havi zárással lezárt hónapok vonatkozásában.”
(2) Az Mnykr. 42. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A tárgynegyedév végéig elõírt, a tárgynegyedévet megilletõ tagdíjbevételek tárgynegyedév végéig pénzügyileg
nem rendezett összegét a tárgynegyedév végén, illetve a mérleg fordulónapjáig elõírt, a tárgyévet megilletõ
tagdíjbevételek mérlegfordulónapig pénzügyileg nem rendezett összegét a mérleg fordulónapjával meg nem fizetett
tagdíjak tartalékaként kell megképezni a ráfordításokkal szemben.”
(3) Az Mnykr. 42. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történõ
megszûnésekor a pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékának összegét az egyéb ráfordítások között hitelezési
veszteségként kell elszámolni a tagdíjkövetelések csökkentésével egyidejûleg, valamint a meg nem fizetett tagdíjak
tartalékát felhasználásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben.”
20. §

Az Mnykr. a következõ 42/B. §-sal egészül ki:
„42/B. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén az átlépés
szabályait kell alkalmazni a (2)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a fedezeti tartalékot
csökkenteni kell a tag egyéni számlán lévõ követelésének a taggal szembeni kötelezettségek számlára átvezetett
összegével.
(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a taggal szembeni
kötelezettséget a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szembeni kötelezettség nyilvántartásba vételével kell
megszüntetni. Egyidejûleg a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szemben keletkezett kötelezettséget
a visszalépõ tag követelésének megfelelõ fedezeti célú befektetésekben lévõ eszközöknek a Nyugdíjreform és
Adósságcsökkentõ Alap részére történõ átadásával kell megszüntetni.
(4) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szembeni (3) bekezdés szerinti kötelezettség pénztõl eltérõ eszköz
átadásával történõ megszüntetésekor az eszköz átadására – jellegétõl függõen – az értékesítés elszámolási szabályait
kell alkalmazni. Az átadott eszköz kivezetett könyv szerinti értékét és értékelési különbözetét ráfordításként,
beszámítási értékét bevételként és az átvevõvel szembeni követelésként kell elszámolni. Az átvevõvel szembeni
követelést a vele szemben fennálló kötelezettségbe való beszámítással kell megszüntetni. A beszámítást követõen
fennmaradó különbözetet pénzügyileg rendezik a felek.
(5) A (4) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történõ elszámolását megelõzõen az átadásra kerülõ eszközök
2012. május 31-re vonatkozóan végrehajtott piaci értékelését az általános szabályok szerint el kell számolni.
(6) A (4) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történõ elszámolásakor az (5) bekezdés szerinti átértékelés alá
vont eszközök beszámítási értékének (eladási árának) az átadott eszközöknek az értékelés fordulónapjára
vonatkozóan végrehajtott és elszámolt piaci értékelés szerinti értéke minõsül.
(7) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alaptól a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XLIII. törvény szerint visszakapott, nyugdíjpénztári tagot megilletõ
beazonosított függõ befizetéseknek és azok hozamának megfelelõ pénzeszközt a tag pénztárral szembeni követelését
tartalmazó egyéni számla javára kell elszámolni. Egyidejûleg a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból ki kell vezetni
a függõportfolió fedezeteként átadott eszközök értékének ott kimutatott összegét.”

21. §

Az Mnykr. a következõ 58. §-sal egészül ki:
„58. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított 18. § (1), (3) és
(6) bekezdését; 13. §-ával megállapított 24. § (1), (6) bekezdés a) pontját, 24. § (12) bekezdését, 24. § (15) bekezdés
a) pontját; 14. §-ával megállapított 26. § (7) bekezdését; 15. §-ával megállapított 29. § (4) és (6) bekezdését; 16. §-ával
megállapított 34. § (1) bekezdés d) és i) pontját, 34. § (2) bekezdés a) pontját; 17. §-ával megállapított 35. § (1) bekezdés
d) és g) pontját; 18. §-ával megállapított 36. § (1) bekezdés d) és i) pontját, 36. § (7) bekezdését; 19. §-ával megállapított
42. § (3), (11) és (13) bekezdését; 20. §-ával megállapított 42/B. §-át; 1. mellékletével megállapított 1. számú
mellékletét; 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletét; 3. mellékletével módosított 7. számú mellékletét;
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4. mellékletével módosított 11. számú mellékletét elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell
alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 23. §-ával hatályon kívül helyezett 34. § (1) bekezdés b) és c), 35. §
(1) bekezdés b) és c), 36. § (1) bekezdés b) és c) pontját elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra
nem kell alkalmazni.”
22. §

23. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az Mnykr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az Mnykr. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az Mnykr. 7. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az Mnykr. 11. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Hatályát veszti az Mnykr.
a) 34. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
b) 35. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
c) 36. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
d) „Portfólió állomány kimutatás” alcíme.

3. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
24. §

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) a következõ 24. §-sal egészül ki:
„24. § (1) A 2011. üzleti évben egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú civil szervezet köteles 2012. január 1-jére
vonatkozóan a kettõs könyvvitelre áttérni. Az áttérés számviteli munkálatait 2012. június 30-ig végre kell hajtani.
A közhasznú civil szervezet az áttéréskor a Tv. 163. §-ában foglaltakat köteles megfelelõen alkalmazni.
(2) Az a közhasznú szervezet, amely az üzleti év folyamán veszíti el közhasznú jogállását, az üzleti év végén e rendelet
szerinti kötelezettségeinek a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint tesz eleget.
(3) A 2012. üzleti évrõl e rendelet mellékletei szerint készített beszámoló 2011. üzleti évre vonatkozó oszlopainak
adatait a 2011. üzleti évrõl készített beszámoló tárgyévi adataiból, értelemszerû megfeleltetéssel kell meghatározni.”

25. §

Az Eszkr. a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított 24. § (2) bekezdését
elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.”

4. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
26. §

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 2. §-a a következõ 51. és 52. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„51. mentesített követelésrész: a devizakölcsöntv.-ben meghatározott fogalom;
52. legmagasabb árfolyam: a devizakölcsöntv.-ben ilyenként meghatározott árfolyam.”

27. §

A Hitkr. 11. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) § A devizakölcsöntv. alapján a gyûjtõszámlahitel terhére folyósított összegbõl a mentesített követelésrészt,
valamint a legmagasabb árfolyamot meghaladó árfolyam miatt felmerülõ törlesztési kötelezettséget a pénzügyi
intézmény az egyéb ráfordítások között hitelezési veszteségként, ezen belül elengedett követelésként számolja el.
Ehhez kapcsolódóan a pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintõ
megtérítésrõl és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § a) és b) pontjában
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meghatározott támogatások igényelt (járó) összegét a hitelezési veszteség megtérüléseként, az egyéb ráfordításokat
csökkentõ tételként számolja el.”
28. §

A Hitkr. 33. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított 2. § 51. és 52. pontját, valamint 27. §-ával
megállapított 11. § (7a) bekezdését elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.”

5. Záró rendelkezések
29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A mérleg elõírt tagolása

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+, –)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékû jogok
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javakra adott elõlegek
4. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Mûködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok
2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok
3. Gépek, berendezések, felszerelések jármûvek
4. Beruházások, felújítások
5. Beruházásokra adott elõlegek
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Egyéb tartós részesedések
2. Tartósan adott kölcsön
3. Egyéb tartósan adott kölcsön
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
4.1. Kötvények
4.2. Állampapírok
4.3. Befektetési jegyek
4.4. Jelzáloglevél
4.5. Egyéb értékpapírok
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B) Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Áruk

Megállapított
eltérések (+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
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3. Készletekre adott elõlegek
4. Áruk értékelési különbözete
II. Követelések
1. Tagdíjkövetelések
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk)
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben
4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés
5. Egyéb követelések
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
III. Értékpapírok
1. Egyéb részesedések
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
2.1. Kötvények
2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
2.3. Befektetési jegyek
2.4. Jelzáloglevél
2.5. Egyéb értékpapírok
3. Értékpapírok értékelési különbözete
4. Határidõs ügyletek értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztárak
2. Pénztári elszámolási betétszámla
3. Elkülönített betétszámla
4. Rövid lejáratú bankbetétek
5. Devizaszámla
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
C) Aktív idõbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D) Saját tõke
I. Induló tõke
1. Mûködés fedezetének induló tõkéje
2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tõkéje
3. Likviditási és kockázati célú induló tõke
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (–)
III. Tartaléktõke
IV. Mûködés mérleg szerinti eredménye
V. Értékelési tartalék
E) Céltartalékok
I. Mûködési céltartalék
a) Jövõbeni kötelezettségekre képzett céltartalék
b) Mûködési portfolió értékelési különbözetébõl képzett céltartalék
Ebbõl:
2.1. Idõarányosan járó kamat (+)
2.2. Járó osztalék (+)
2.3. Devizaárfolyam-változás (±)
2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)
II. Fedezeti céltartalék
a) Egyéni számlákon
1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék
1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék
1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam
1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
Ebbõl:
1.2.2.1. Idõarányosan járó kamat (+)
1.2.2.2. Járó osztalék (+)
1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (±)
1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)
b) Szolgáltatási tartalékon
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2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék
2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek
2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet
Ebbõl:
2.3.1. Idõarányosan járó kamat (+)
2.3.2. Járó osztalék (+)
2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+)
2.3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (+)
III. Likviditási és kockázati céltartalék
1. Likviditási és kockázati célra
1.1. Demográfiai kockázatokra
1.2. Saját tevékenységi kockázatokra
1.3. Egyéb kockázatokra
2. Azonosítatlan (függõ) befizetések hozamára
3. Likviditási és kockázati portfolió értékelési különbözete
Ebbõl:
3.1. Idõarányosan járó kamat (+)
3.2. Járó osztalék (+)
3.3. Devizaárfolyam-változás (±)
3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)
4. Azonosítatlan (függõ) portfolió értékelési különbözete
4.1. Idõarányosan járó kamat (+)
4.2. Járó osztalék (+)
4.3. Devizaárfolyam-változás (±)
4.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)
IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka
1. Mûködési célú tagdíjak tartaléka
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka
3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka
F) Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
5. Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések
5.1. Munkáltatóhoz rendelhetõ függõ befizetések
5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhetõ függõ befizetések
G) Passzív idõbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek”
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2. melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az eredménykimutatás elõírt tagolása

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+, –)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

A) Pénztár mûködési tevékenysége
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
3. Utólag befolyt tagdíjak
4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)
5. Mûködési célra kapott támogatás, adomány
6. Pénztári befizetések összesen (4+5)
7. Egyéb bevételek
8. Mûködési célú bevételek összesen (6+7)
9. Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások
9.1. Anyagjellegû ráfordítások
9.1.1. Anyagköltség
9.1.2. Igénybe vett szolgáltatások
9.1.2.1. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)
9.1.2.2. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)
9.1.2.3. Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
9.1.2.4. Aktuáriusi díj (számla alapján)
9.1.2.5. Szaktanácsadás díja (számla alapján)
9.1.2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
9.1.3. Egyéb anyagjellegû ráfordítások
9.2. Személyi jellegû ráfordítások
9.2.1. Bérköltség
9.2.1.1. Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére
9.2.1.2. Állományba nem tartozók munkadíja
9.2.1.2.1. Aktuáriusi díj (megbízási díj)
9.2.1.2.2. Szaktanácsadás díj (megbízási díj)
9.2.1.2.3. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)
9.2.1.2.4. Pénztári tisztségviselõk tiszteletdíja
9.2.1.2.5. Egyéb állományba nem tartozók munkadíja
9.2.2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
9.2.3. Bérjárulékok
9.3. Értékcsökkenési leírás
9.4. Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
9.4.1. Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
9.4.2. Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
9.4.3. Mûködési céltartalékképzés jövõbeni kötelezettségre
9.4.4. Egyéb ráfordítások
10. Szokásos mûködési tevékenység eredménye (8–9) (±)
11. Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentõ befektetések értékvesztése, visszaírása (±)
12. Kapott (járó) kamatok, kamatjellegû bevételek
12.1. Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat
12.2. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel
12.3. Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok vételárában lévõ kamat (–)
13. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség)
14. Befektetési jegyek realizált hozama
15. Kapott osztalékok és részesedések
16. Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei
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17. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
17.1. Idõarányosan járó kamat
17.2. Járó osztalék
17.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
17.3.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
17.3.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
17.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet
17.4.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
17.4.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
18. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
19. Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
20. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
21. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)
22. Befektetési jegyek realizált vesztesége
23. Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék
23.1. Idõarányosan járó kamat
23.2. Járó osztalék
23.3. Devizaárfolyam különbözetek
23.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetek
24. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
25. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
26. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
26.1. Vagyonkezelõi díjak
26.2. Letétkezelõi díjak
26.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások
27. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+26)
28. Befektetési tevékenység eredménye (19–27) (±)
29. Rendkívüli bevételek
30. Rendkívüli ráfordítások
31. Rendkívüli eredmény (29–30) (±)
32. Mûködés mérleg szerinti eredménye (10±11±28±31) (±)
B) Pénztári szolgáltatások fedezete
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
3. Utólag befolyt tagdíjak
4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)
5. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
6. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)
7. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások
8. Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek
8.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel
8.2. Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (–)
9. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség)
10. Befektetési jegyek realizált hozama
11. Kapott osztalékok, részesedések,
12. Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei
13. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
13.1. Idõarányosan járó kamat
13.2. Járó osztalék
13.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
13.3.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
13.3.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
13.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet
13.4.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
13.4.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
14. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
15. Befektetési tevékenység bevételei összesen (8+....+14)
15.1. Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek
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15.1.1. Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam
15.1.2. Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet
15.2. Szolgáltatási tartalékot megilletõ hozambevételek
15.2.1. Szolgáltatási tartalékot megilletõ realizált hozam
15.2.2. Szolgáltatási tartalékot megilletõ értékelési különbözet
16. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
17. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)
18. Befektetési jegyek realizált vesztesége
19. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
20. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
21. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
21.1. Vagyonkezelõi díjak
21.2. Letétkezelõi díjak
21.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások
22. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)
22.1. Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások
22.2. Szolgáltatási tartalékot terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások
23. Befektetési tevékenység eredménye (15–22) (±)
23.1. Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam
23.2. Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet
23.3. Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ nettó hozam
23.4. Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ értékelési különbözet
24. Fedezeti céltartalékképzés (6–7±23) (–)
24.1. Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében
24.2. Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból
24.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
24.3.1. Idõarányosan járó kamat
24.3.2. Járó osztalék
24.3.3. Devizaárfolyam különbözetekbõl
24.3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl
24.4. Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból
24.5. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbõl
24.5.1. Idõarányosan járó kamat
24.5.2. Járó osztalék
24.5.3. Devizaárfolyam különbözetekbõl
24.5.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl
C) Likviditási és kockázati fedezet
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
3. Utólag befolyt tagdíjak
4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)
5. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek
6. Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások
7. Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek
7.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel
7.2. Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok vételárában lévõ kamat (–)
8. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség) (+)
9. Befektetési jegyek realizált hozama
10. Kapott osztalékok, részesedések
11. Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei
12. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
12.1. Idõarányosan járó kamat
12.2. Járó osztalék
12.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
12.3.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
12.3.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
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12.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet
12.4.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
12.4.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
13. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
14. Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)
14.1. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
14.2. Azonosítatlan (függõ) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek
15. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
16. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok és veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)
17. Befektetési jegyek realizált vesztesége
18. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
19. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
20. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
20.1. Vagyonkezelõi díjak
20.2. Letétkezelõi díjak
20.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások
21. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+....+20)
21.1. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások
21.2. Azonosítatlan (függõ) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások
22. Befektetési tevékenység eredménye (14–21) (±)
23. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (4+5–6±22) (–)
23.1. Demográfiai kockázatokra
23.2. Saját tevékenységi kockázatokra
23.3. Azonosítatlan (függõ) befizetések hozama
23.4. Egyéb kockázatokra
23.5. Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék
23.5.1. Idõarányosan járó kamat
23.5.2. Járó osztalék
23.5.3. Devizaárfolyam különbözet
23.5.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet”

3. melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelethez
1. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„312. Pénztártagok helyett mások által átvállalt tagdíjkövetelések
313. Tagdíj kiegészítés követelések
3131. Munkáltató kötelezettségvállalásán alapuló tagdíj kiegészítés követelések
3132. Pénztártagok kötelezettségvállalásán alapuló tagdíj kiegészítés követelések”
szövegrész.
2. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„3627. Munkáltatókkal szembeni késedelmi kamat, önellenõrzési pótlék, bírság követelések”
szövegrész.
3. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„42211. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallások alapján elõírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett
fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék
42213. A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett bevallások alapján elõírt, de a mérlegfordulónapot követõen
esedékes szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék”
szövegrész.
4. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„84211. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallások alapján elõírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett
fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék
84212. A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett bevallások alapján elõírt, pénzügyileg rendezett, a
mérlegfordulónapon függõ portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék
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84213. A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett bevallások alapján elõírt, de a mérlegfordulónapot követõen
esedékes szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék”
szövegrész.
5. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„912. Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás
913. Tagdíjkiegészítés
9131. Munkáltató által a tag javára történõ kiegészítés
9132. Tag saját tagdíjának kiegészítése”
szövegrész.

4. melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelethez
Az Mnykr. 11. számú mellékletében a
„A magánpénztár tagi portfólióinak 2011. május 31-re vonatkozó felosztása”
szövegrész helyébe a
„A magánpénztár tagi portfólióinak 2012. május 31-re vonatkozó felosztása”
szöveg lép.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 29/2012. (VI. 8.) BM rendelete
az egyes elõadó-mûvészeti szervezetek, könyvtárak mûködésének kiegészítõ támogatásáról
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:
1. §

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
13. Egyes elõadó-mûvészeti szervezetek, könyvtárak mûködésének kiegészítõ támogatása címen támogatási igényt
a költségvetési törvény 6. melléklet 1. Helyi önkormányzatokat megilletõ tartalékok cím, 1.1. Önkormányzati fejezeti
tartalék alcím, III. d) alpont szerinti feltételeknek megfelelõ megyei jogú város önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) nyújthat be.

2. §

(1) Az önkormányzat a támogatási igényét a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltött és kinyomtatott példányát egy
eredeti és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) önkormányzat székhelye
szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be 2012. július 2-ig. A benyújtási határidõ
az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített támogatási igénynek legkésõbb az azt követõ munkanapon
történõ postára adását jelenti. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Az adatszolgáltatás
elmulasztása jogvesztõ.
(2) Az önkormányzat az igényléshez csatolja az elõadó-mûvészeti szervezet, könyvtár 2011. évi mûködésének
támogatásához a megyei önkormányzat által nyújtott hozzájárulást igazoló dokumentumot (költségvetési rendelet,
közgyûlési határozat).
(3) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 7 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel az
önkormányzatot. Ha az önkormányzat a felhívásnak 7 napon belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti
a felhívásban foglaltakat, az Igazgatóság a kérelmet nem továbbítja a miniszternek és errõl értesíti az önkormányzatot
és a minisztert.
(4) A felülvizsgálat lezárását követõen a formailag megfelelõ kérelmek és mellékletük egy eredeti példányát az
Igazgatóság a miniszter részére 2012. július 23-ig továbbítja. Ha a miniszter a támogatási igények vizsgálata során
további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a támogatási igény benyújtója
– külön felhívásra – köteles teljesíteni.

3. §

(1) A támogatás kizárólag az elõadó-mûvészeti szervezetek, könyvtárak mûködési kiadásainak teljesítéséhez
használható fel.
(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az elõadó-mûvészeti szervezet, könyvtár mûködésének támogatásához
a megyei önkormányzat által 2011-ben biztosított hozzájárulás összegét.

4. §

(1) A miniszter a Támogatásról – a támogatások elbírálására a miniszter által felkért tagokból létrehozott bizottság
javaslata alapján – 2012. augusztus 3-ig dönt.
(2) A támogatási igények elbírálása során a következõ szempontok kerülnek figyelembevételre:
a) a megyei önkormányzat által 2011-ben az elõadó-mûvészeti szervezet, könyvtár mûködésének támogatásához
biztosított hozzájárulás összege;
b) az elõadó-mûvészeti szervezet, könyvtár 2012. évi mûködéséhez szükséges fenntartói hozzájárulás aránya.
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(3) Az önkormányzatok a miniszter döntésérõl támogatói okiratban értesülnek.
(4) A támogatást a döntést követõen soron kívül, a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.
5. §

6. §

(1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és felelõs annak jogszerû felhasználásáért.
(2) A támogatás felhasználásának végsõ határideje 2012. december 31. Az e határidõig fel nem használt támogatásrészt
vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
(3) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében
és annak rendje szerint köteles elszámolni.
(4) A támogatás felhasználását a miniszter és jogszabályban erre feljogosított szervek ellenõrizhetik.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 29/2012. (VI. 8.) BM rendelethez
IGÉNYLÕLAP
az elõadó-mûvészeti szervezetek, könyvtárak kiegészítõ támogatásához
Önkormányzat neve
KSH azonosító
Önkormányzat címe
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó telefonszáma
Kapcsolattartó e-mail címe

Az Önkormányzat által fenntartott elõadó-mûvészeti szervezet/könyvtár adatai
forint
Elõadó-mûvészeti szervezet/könyvtár neve
Központi költségvetési támogatás összege
2011. évben
Megyei önkormányzati hozzájárulás összege
2011. évben
Központi költségvetési támogatás összege
2012. évben
Elõadó-mûvészeti szervezet/könyvtár 2012. évi
mûködéséhez szükséges fenntartói hozzájárulás aránya
Igényelt támogatás összege
Támogatás felhasználásának célja (részletesen kifejtve)
Több fenntartott intézmény esetén új tábla felvehetõ.

Kelt:
P. H.
…………………………………….
Jegyzõ

……………………………….
Polgármester
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Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete
a 2012/2013. tanév rendjérõl
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszterekkel
egyetértésben a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola; a továbbiakban az ab) és
ac) pont alattiak együtt: középfokú iskola),
ad) az alapfokú mûvészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ad) pont alattiak együtt: iskola],
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,
af) a kollégiumokra,
ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokra;
d) a megyei intézményfenntartó központokra;
e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
f) a pedagógusokra;
g) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
h) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülõ).

2. A tanév, a tanítási év
2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2012/2013. tanévben a tanítási év elsõ tanítási napja 2012. szeptember
3. (hétfõ) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem
rendelkezik – száznyolcvankettõ nap. A nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és
szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.
(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középfokú iskolákban – a b)–c) pontban meghatározott kivétellel – 2013. május 2.,
b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévõ szakközépiskolákban 2013. május 24., a Honvédelmi Minisztérium
fenntartásában lévõ szakképzõ iskolában 2013. május 31.,
c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére 2013. január 11.
(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minõsítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola
a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kiesõ tanítási napokat a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésrõl szóló törvény) 30. §-ában meghatározottak szerint nem tudja teljes
egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2013/2014. tanítási évben történõ
feldolgozásáról.
(5) A tanítási év lezárását követõen az iskola – amennyiben az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges
feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló,
kiskorú tanuló esetén a szülõ az iskola igazgatójához benyújtott kérelemében kezdeményezheti.

3. §

(1) Az alapfokú mûvészeti iskolákban és a felnõttoktatásban a tanítási év elsõ és utolsó napját – a tanítási év elsõ és utolsó
hetének keretében – az igazgató határozza meg.
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(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképzõ iskola elsõ szakképzési évfolyamán február elsõ hetében
is megkezdhetõ. A tanítási év elsõ és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma
a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.
(3) A tanítási év elsõ féléve 2013. január 11-ig tart. Az iskolák 2013. január 18-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén
a szülõket az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetben az elsõ
félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettõl a naptól számított öt munkanapon belül kell
megküldeni.
(4) Az elsõ és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követõ tizenöt napon belül az iskoláknak nevelõtestületi
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.
A nevelõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az
intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
4. §

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelõtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra
az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és szakiskolában hat
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelybõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról
a nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

5. §

(1) Az õszi szünet 2012. október 29-tõl november 4-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat),
a szünet utáni elsõ tanítási nap november 5. (hétfõ).
(2) A téli szünet 2012. december 27-tõl 2013. január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2012. december
21. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
(3) A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet
utáni elsõ tanítási nap április 3. (szerda).
(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdõ és befejezõ napjának
változatlanul hagyásával – más idõpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdõ és befejezõ
napját módosíthatja, ha – a köznevelésrõl szóló törvény 30. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával –
a heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevõ iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott idõpontoktól eltérhetnek,
továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén –
gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A felügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondoskodhat.
(7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést – a köznevelésrõl szóló törvény
30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje
6. §

(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak
szerint kell megtartani.
(2) Az alapfokú mûvészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga idõpontját az
iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történõ felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezése a 2012/2013. tanévben
7. §

A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történõ felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 3. melléklet
tartalmazza.
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6. A tanulmányi versenyek
8. §

(1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: EMMI) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás
nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történõ felkészítést akkor építheti
be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülõi szervezet és az iskolai
diákönkormányzat egyetért.
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó
felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelentetésérõl 2012.
november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati honlapon való közzétételérõl.

7. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenõrzés elrendelése
9. §

(1) A köznevelésrõl szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében
meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlõdését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik
évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedõen. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és
-képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók és az
eredmények az interneten hozzáférhetõ szoftver alkalmazásával értékelhetõk.
(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérõeszközt az
adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az
adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott kisebbség nyelvén
bonyolítják le.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2013. május 29-én. A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet az
érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem
szervezhetõ. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére
2012. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(4) A Hivatal 2014. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az
intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõinek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket
a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az
EMMI-nek, amely azt 2014. április 30-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza.
(5) A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szükségleteibõl fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az
alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2012. október 12-ig felmérik
azon elsõ évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján
az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak
látja az azt elõsegítõ pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló rendszer
alkalmazását. Az igazgatók 2012. október 27-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az
érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal
2012. december 7-ig kell elvégezniük.
(6) A köznevelésrõl szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében
gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási
intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott,
a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján.
(7) 2013. március 1. és 2013. május 31. között hatósági ellenõrzés keretében kell
a) ellenõrizni a középiskolákban az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a középszintû és az emelt szintû érettségi
vizsgákra történt jelentkezések módját,
b) megvizsgálni a 2012. január 1-jétõl a megyei intézményfenntartó központok fenntartásába került közoktatási
intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az intézmények jogszerû mûködésének feltételeit.
A vizsgálatot a Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok folytatják le az országos szakértõi névjegyzéken
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szereplõ szakértõk bevonásával. Az ellenõrzésrõl készített jelentést a Hivatal 2013. június 30-ig megküldi az
oktatásért felelõs miniszter részére.

8. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

11. §

Ez a rendelet 2014. június 1-jén hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez
I.

Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok
1. A 2012. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

A

B

C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû írásbeli érettségi vizsga

Idõpont

nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi
nyelv
magyar nyelv és irodalom
egészségügyi alapismeretek, elektronikai
alapismeretek, építészeti és építési
alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági
alapismeretek (elméleti gazdaságtan),
kereskedelmi és marketing alapismeretek,
közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési
alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),
mezõgazdasági alapismeretek, oktatási
alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek
matematika
földrajz
történelem
latin nyelv
angol nyelv

nemzetiségi nyelv és
irodalom, nemzetiségi nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
rajz és vizuális kultúra,
szakmai elõkészítõ tárgyak

matematika
földrajz
történelem
latin nyelv, héber nyelv
angol nyelv
filozófia
informatika
orosz nyelv, egyéb nyelvek

informatika
orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári
nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv,
újgörög nyelv, bolgár nyelv, lengyel nyelv,
ukrán nyelv
német nyelv
német nyelv
mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
olasz nyelv
olasz nyelv
kémia, gazdasági ismeretek, belügyi
kémia, egyéb központi
rendészeti ismeretek
követelményekre épülõ vagy
egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak
spanyol nyelv
spanyol nyelv

október 12., 8.00
október 15., 8.00
október 15., 14.00

október 16., 8.00
október 16., 14.00
október 17., 8.00
október 17., 14.00
október 18., 8.00
október 18., 14.00
október 19., 8.00
október 19., 14.00

október 24., 8.00
október 24., 14.00
október 25., 8.00
október 25., 14.00

október 26., 8.00
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17.
18.
19.

biológia; társadalomismeret
francia nyelv
fizika

biológia
francia nyelv
fizika, mûvészeti tárgyak,
ének-zene
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október 26., 14.00
október 29., 8.00
október 29., 14.00

2. A 2012. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

1.
2.

A

B

C

Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga

Középszintû szóbeli érettségi
vizsga

Idõpont

szóbeli vizsgák
–

–
szóbeli vizsgák

november 7–13.
november 22–30.

3. A 2013. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

A

B

C

Emelt szintû írásbeli érettségi vizsga

Középszintû érettségi írásbeli
vizsga

Idõpont

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és
irodalom, nemzetiségi
nyelv
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
matematika
történelem
történelem
angol nyelv
angol nyelv
német nyelv
német nyelv
informatika
–
latin nyelv
latin nyelv, héber nyelv
biológia
biológia
társadalomismeret
–
kémia
kémia
földrajz
földrajz
fizika
fizika
–
rajz és vizuális kultúra
spanyol nyelv
spanyol nyelv
–
informatika
belügyi rendészeti ismeretek
mûvészeti tárgyak,
ének-zene, belügyi
rendészeti ismeretek
francia nyelv
francia nyelv
–
filozófia
egészségügyi alapismeretek, elektronikai szakmai elõkészítõ tárgyak
alapismeretek, építészeti és építési
alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan),
közgazdasági alapismeretek (elméleti
gazdaságtan), kereskedelmi és marketing
alapismeretek, közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési
alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),
mezõgazdasági alapismeretek, oktatási
alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek
olasz nyelv
olasz nyelv

május 3., 8.00

május 6., 8.00
május 7., 8.00
május 8., 8.00
május 9., 8.00
május 10., 8.00
május 13., 8.00
május 13., 14.00
május 14., 8.00
május 14., 14.00
május 15., 8.00
május 15., 14.00
május 16., 8.00
május 16., 14.00
május 17., 8.00
május 21., 8.00
május 21., 14.00

május 22., 8.00
május 22., 14.00
május 23., 8.00

május 24., 8.00
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22.

–

23.

orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv,
lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv,
szlovák nyelv, újgörög nyelv, bolgár
nyelv, lengyel nyelv, ukrán nyelv
gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek

24.

mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
orosz nyelv, egyéb nyelvek

május 24., 14.00

egyéb központi
követelményekre épülõ és
egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

május 27., 14.00

május 27., 8.00

4. A 2013. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

1.
2.
II.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

A

B

C

Emelt szintû szóbeli érettségi vizsga

Középszintû szóbeli érettségi
vizsga

Idõpont

szóbeli vizsgák
–

–
szóbeli vizsgák

június 6–13.
június 17–28.

Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok
A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–4. és a 6. pontban
meghatározottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2012. október 8–9–10–11–12. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2013. február 4–5–6–7–8. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2013. február–március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2013. május 13–14–15–16–17. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2013. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2013. május–június
A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések
szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai: 2013. január 17. és június 10.
A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli
és gyakorlati vizsgaidõpontjai:
a) írásbeli: 2012. szeptember 28.10.00
szóbeli és gyakorlati: 2012. október 10–13.
b) írásbeli: 2013. január 2. 10.00
szóbeli és gyakorlati: 2013. január 14–18.
c) írásbeli: 2013. május 28.
szóbeli és gyakorlati: 2013. június 10–21.
A vizsgaidõszak meghatározásánál a felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmények
vizsgarendjét.
Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek
szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontját, valamint a tételek átvételének idejét és
módját a szakképesítésekért felelõs miniszter közleményben teszi közzé.
A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2013.
május 30-án is megszervezhetõ (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is
tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esõ idõpontjai nem
teszik lehetõvé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl, a pótnap igénybevételének
szükségességérõl a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg értesíti a
szakképesítésért felelõs minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.
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2. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez
I. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Dráma
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Horvát nyelv és irodalom
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Latin nyelv
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mûvészettörténet
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Rajz és vizuális kultúra
Román nyelv és irodalom
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Történelem

II. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
Roma/cigány népismeret
Horvát nyelv és irodalom
Horvát népismeret
Görög nyelv és irodalom
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
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Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv és irodalom
Román népismeret
Szerb nyelv és irodalom
Szerb népismeret
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv és irodalom
Szlovén népismeret
Mûvészeti Tanulmányi Versenyek
Az alapfokú mûvészeti iskolák tanulói részére
XII. Országos Klarinétverseny
XII. Országos Oboa- és Fagottverseny
XIII. Országos Zongoraverseny
XI. Országos Kürtverseny
VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny
X. Országos Orgonaverseny
XII. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny
IX. Országos „Bartók Béla” Hegedû – duó Verseny
IV. Országos Fotó-videó Verseny
V. Országos Grafikai Verseny
IV. Országos Kerámia- és Tûzzománckészítõ Verseny
V. Országos Néptáncverseny (csoportos)
A mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére
XI. Országos Kürtverseny
XI. Országos Harsona- és Tubaverseny
VIII. Országos Énekkari Verseny
IX. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére
XI. Országos Orgonaverseny
XIII. Országos Richter János Klarinétverseny és V. Országos Szaxofonverseny
VII. Országos Gitárverseny
II. Országos Jazz-zenei Verseny
XI. Országos Trombita- és Ütõhangszeres Verseny
V. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny
XXII. Országos Rajzverseny
XVI. Országos Népmûvészeti Verseny
XVI. Országos Mintázásverseny

III. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei
Hallássérült tanulók XXVII. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Hallássérültek XXXI. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVIII. országos komplex
tanulmányi versenye
XXIX. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák diákjai számára
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
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3. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történõ felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
a 2012/2013. tanévben
A

B

Határidõk

Feladatok

1.

2012. 09. 14.

2.

2012. 09. 28.

3.

2012. 10. 15.

4.

2012. 10. 31.

5.

2012. 11. 16.

6.

2012. 12. 10.

7.

2012. 12. 12.

8.

2012. 12. 14.

9.
10.

2013. 01. 18.
2013. 01. 18.

11.

2013. 01. 18., 14.00

12.

2013. 01. 19., 10.00

13.

2013. 01. 24., 14.00

14.

2013. 01. 25.

15.

2013. 01. 31.

16.

2013. 02. 01.

17.

2013. 02. 07.

Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történõ jelentkezésrõl.
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú
iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint
meghatározzák tanulmányi területeik belsõ kódjait és a Hivatal által
meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.
A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a
felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a
közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a
nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi
vizsgát szervezõ gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára
központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ középfokú intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a
központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ – a Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjára történõ pályázat benyújtása
esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára
történõ pályázatok benyújtása.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig
jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a
központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a
feladatlap-igényüket.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõkkel.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezõk
számára az érintett középfokú intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjába jelentkezõk számára azoknak, akik az
elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõ, a
pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
A megyei kormányhivatal, a fõvárosban a fõjegyzõ megküldi az általános
iskolának a kötelezõ felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.
Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által
fenntartott iskolákba.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ középfokú intézmények az
Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményérõl
a tanulókat.
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18.

2013. 02. 07.

19.

2013. 02. 15.

20.
21.

2013. 02. 18.–03. 08.
2012. 03. 13.

22.
23.

2013. 03. 18–19.
2013. 03. 20.

24.

2013. 03. 25.

25.

2013. 04. 04.

26.

2013. 04. 08.

27.

2013. 04. 19.

28.

2013. 04. 25.

29.

2013. 05. 02–15.

30.
31.

2013. 05. 02.–08. 30.
2013. 05. 15.

32.

2013. 06. 01.

33.

2013. 06. 20.

34.

2013. 06. 26–28.

35.
36.

2013. 07. 30.–08. 02.
2013. 08. 05–23.
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A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
részt vevõ intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérõl –
egymás egyidejû elõzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
Arany János Programirodájának bevonásával – értesítik az érdekelt szülõket,
tanulókat és általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (A
6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Felvételi Központnak.)
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes
felvételi jegyzéket.
A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.
Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot
ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az
ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ
létszám, a biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak
(elektronikus úton és írásban).
A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói
döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2013. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekrõl.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes fõvárosi, megyei kormányhivatal részére, ha
a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a
tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel
nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen
elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II.
programba. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén mûködõ
Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevõ köznevelési intézményt, amely a
tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott
idõben.
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolába.
Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti
szakközépiskolákba.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelete
a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program
1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya – a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek kivételével – a Gazdaságfejlesztési Operatív
Programra (a továbbiakban: GOP), valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP)
1. Tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése címû prioritására meghatározott elõirányzat
felhasználására, kezelésére, mûködtetésére terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti támogatás és a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
2. átlátható formában nyújtott támogatás: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló,
2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 2. cikk
6. pontja szerinti támogatás,
3. általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontja szerinti képzés,
4. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,
5. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja
szerinti költség,
6. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott
immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, ha a létesítmény
bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a felvásárlást egy független
beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülése
esetén nem független beruházó végzi,
7. fogyatékkal élõ munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,
8. hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti munkavállaló,
9. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti javak,
10. induló beruházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti beruházás,
11. kapcsolt vállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás,
12. kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében
meghatározott vállalkozások valamelyikének,
13. kockázati tõke: a vállalkozások részére a korai (magvetõ és induló), valamint a növekedési szakaszban saját tõke
vagy kvázi-sajáttõke útján nyújtott finanszírozás,
14. közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahely: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja
szerinti munkahely,
15. kvázi-sajáttõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 2. pontja szerinti tõke,
16. létesítmény: a vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe,
17. nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,
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18.
19.
20.
21.

nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,
saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,
szinten tartást szolgáló eszköz: szinten tartást szolgál az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt
tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az elõállított termék, a nyújtott szolgáltatás,
a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvetõ változását eredményezné,
22. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
23. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
24. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti eszköz.

3. Az elõirányzatok felhasználásának általános céljai
3. §

A GOP és a KMOP 1. Tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése címû prioritásának általános
céljai a következõk:
a) a nemzetközi versenyképesség javítása, az ipar modernizációjának gyorsítása, a magas hozzáadott értékû
beruházások ösztönzése, a környezeti terhelés csökkentése,
b) a nagy növekedési potenciállal rendelkezõ, fejlõdõképes vállalkozások piaci pozícióinak megerõsítése,
termelékenységük növelése, illetve versenyképességük javítása technológiai korszerûsítésük révén,
c) a vállalatközi együttmûködés javítása, a hazánkban megtelepedett vállalatok magyar gazdaságba történõ
erõteljesebb integrálása, továbbá a vállalati versenyképesség növelése érdekében a beszállítói együttmûködés
különbözõ formáinak támogatása,
d) a vállalkozások beindításához és fejlõdéséhez szükséges vállalatvezetési, üzleti ismeretek elsajátításának
elõsegítése fõként a kis- és középvállalkozások számára, a hatékonyságuk növelése, illetve a túlélési, növekedési
esélyei javítása érdekében,
e) minõségtudatos vállalatirányítás megvalósításának, minõségi menedzsment kialakításának elõsegítése,
a minõségi és környezetközpontú szemlélet erõsítése és ezzel a vállalkozások versenyképességének javítása,
f) az egyes térségek gazdasági szerkezetének, szakmai infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése korszerû
telephelyek kialakításával, a vállalkozások koncentrált letelepedésének elõsegítése,
g) a termelés, mûködés hatékonyságát és biztonságát javító, az információk feldolgozását és elérését támogató
rendszerek alkalmazásának elõsegítése,
h) a korszerû informatikai megoldások használatának lehetõvé tétele a kis- és középvállalkozások számára is,
i) az információs és tudás-bázisokhoz való interaktív hozzáférés biztosítása, az információs és kommunikációs
infrastruktúra elérhetõségének biztosítása, a hálózati kapcsolódás biztosítása és a hálózatbiztonság növelése,
j) a vállalati fejlesztések hatékony megvalósításához szükséges, azokat közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló
ismeretek, kompetenciák megszerzésének és bõvítésének elõsegítése,
k) komplex minõségi szolgáltatásokat lehetõvé tevõ ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztések támogatása
az ipari növekedés dinamizmusának fenntartása érdekében,
l) az üzleti környezet fejlesztésének részeként logisztikai központok fejlesztése, minõségi logisztikai szolgáltatások
nyújtásával a vállalati hálózatok kialakulásának és mûködésének elõsegítése,
m) a vállalatok közötti elektronikus kapcsolatok, illetve a vállalkozások belsõ informatizáltságának, valamint
az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szektor termelékenységének fejlesztése,
n) mikro-, kis- és középvállalkozások fejlõdését, forráshoz jutását elõsegítendõ, a piaci elégtelenségek, hiányosságok
mérséklése érdekében a hitel-, pénzkölcsön-, lízing-, kockázati tõke- és garanciaforrásokhoz való hozzáférés
elõsegítése.

4. A támogatások elõirányzatok szerinti jogcímei
4. §

(1) A GOP és a KMOP 1. Tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése címû prioritásának forrásai
a következõ jogcímeken használhatók fel:
1. a vállalati beruházások támogatása,
2. munkahelyteremtõ beruházások támogatása a hátrányos helyzetû kistérségekben,
3. vállalati szervezet-fejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása,
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4. minõségbiztosítási, minõségellenõrzési, környezetirányítási és egyéb rendszerek, szabványok bevezetésének
támogatása,
5. e-kereskedelem, e-szolgáltatások kialakítása, e-kereskedelem ösztönzése, e-gazdaság fejlesztése, beleértve
az infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztését,
6. információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése,
7. szélessávú hálózatokhoz való hozzáférést biztosító korszerû infokommunikációs infrastruktúra létrehozása,
8. ipari parkok telephely- és szolgáltatásainak fejlesztése,
9. logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése,
10. nagyvállalatok részére információnyújtás, valamint üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása,
11. regionális szolgáltató központok támogatása,
12. vállalati humánerõforrás-fejlesztés (képzés),
13. vállalkozások által megvalósítandó projekt tervezéséhez, elindításához, megvalósításához kapcsolódó képzések,
14. nagyvállalat által megvalósítandó projekt elindításához, megvalósításához kapcsolódó projekt tervezés és
menedzsment tanácsadás,
15. kis- és középvállalkozások által megvalósítandó projekt elindításához, megvalósításához kapcsolódó projekt
tervezés és menedzsment tanácsadás,
16. kis- és középvállalkozások esetén üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása,
17. kockázati tõkebefektetés nyújtása kis- és középvállalkozások részére,
18. vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elõsegítése,
19. befektetés-ösztönzési és piacfejlesztési tanácsadás, szolgáltatás,
20. foglalkoztatás ösztönzése.
(2) Az (1) bekezdés 12. és 13. pontjában meghatározott jogcímeken akkor nyújtható támogatás, ha arra az (1) bekezdés
szerinti egyéb tevékenységek kielégítõ végrehajtásához szükség van, az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez
közvetlenül és szorosan kapcsolódik és az a projekt részét képezi.

5. A támogatásban részesíthetõk köre
5. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból támogatás – pályázati konstrukció tartalmától függõen – a
Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkezõ jogi személyiségû vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint
szövetkezetek részére nyújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott alanyi körön túlmenõen támogatás
a) vállalati szervezet-fejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása esetén gazdasági kamarák és a vállalkozások
érdekképviseletét ellátó szervezetek,
b) e-kereskedelem, e-szolgáltatások kialakítása, e-kereskedelem ösztönzése, e-gazdaság fejlesztése esetén kis- és
középvállalkozások, kereskedelmi-szakmai szervezetek és szövetségek és kamarák,
c) információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése jogcím esetén kis- és középvállalkozások, kereskedelmi
szervezetek, kamarák, nonprofit szervezetek, továbbá közgyûjtemények és közszolgáltatók, valamint közhasznú
adatbázisokat kezelõ intézmények, állami és nonprofit szervezetek
részére nyújtható.

6. A támogatások formái
6. §

(1) Az elõirányzat forrásaiból a 4. § (1) bekezdése szerinti jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogalanyok részére
a) a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás),
b) garancia, viszontgarancia,
c) hitel és pénzkölcsön (ide értve a faktoringot is),
d) kockázati tõkebefektetés,
e) lízing
nyújtható.
(2) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján kizárólag átlátható formában
nyújtott támogatás nyújtható.
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7. Támogatási kategóriák
7. §

A 4. §
a) (1) bekezdése alapján csekély összegû támogatás nyújtható,
b) (1) bekezdés 1., 2., 5., 7–9., 11., 18. és 20. pontja alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás
nyújtható,
c) (1) bekezdés 12. és 13. pontja alapján képzési célú támogatás nyújtható,
d) (1) bekezdés 15., 16. és 19. pontja alapján kis- és középvállalkozások részére történõ tanácsadáshoz,
az (1) bekezdés 19. pontja alapján kis- és középvállalkozások részére vásárokon való részvételhez támogatás
nyújtható,
e) (1) bekezdés 17. pontja alapján kockázati tõkejuttatás nyújtható a kis- és középvállalkozásokba történõ
kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján,
f) (1) bekezdés 17. pontja alapján kockázati tõkejuttatás nyújtható a 800/2008/EK bizottsági rendeletben foglaltak
alapján.

8. A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásra vonatkozó szabályok
8. §

(1) E rendelet alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás
költségei a következõ költségekbõl tevõdnek össze:
a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévõ
létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történõ diverzifikációjához vagy
egy meglévõ létesítmény termelési folyamatának alapvetõ megváltoztatásához kapcsolódik, vagy
b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került
vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.
(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történõ beruházás elszámolható költségeinek
hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves
becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem
lépi túl a kétfajta számítás külön-külön történõ alkalmazásából eredõ kedvezõbb értéket – kell kiszámítani.
(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból
származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott mértékeket.
(4) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minõsülõ kockázati
tõkejuttatásban, a támogatási intenzitást az Atr. 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.

9. §

(1) Elszámolható költségek:
a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke
ab) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke,
nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50 százalékáig,
b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalók – a Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a munkakör
létrehozásának napjától számítva.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati
felhívás az elszámolható költségek körét az (1) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is meghatározhatja.

10. §

(1) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt
vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.
(2) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha
a kedvezményezett kis- és középvállalkozás.
(3) Felvásárlás, illetve kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz
vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.
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(4) A földterülettõl és épülettõl eltérõ eszközök bérlése kizárólag pénzügyi lízing formájában valósulhat meg. Az ezzel
kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha a pénzügyi lízing szerzõdés tartalmazza az eszköznek
a futamidõ lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén
a beruházási projekt befejezésének várható idõpontját követõen a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt
évig, kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig kell folytatódnia.
(5) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor,
illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
(6) Nagyberuházás meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azok
egy vagy több vállalat által egy hároméves idõszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan
módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag
oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell
figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni. Az euróra való
átszámításra a támogatás odaítélésének idõpontjában érvényes árak és árfolyam, illetve azon nagyberuházási
projektek esetében, amelyeknek – az Atr. szerinti – egyedi bejelentése szükséges, a bejelentés idõpontjában érvényes
árak és árfolyam alkalmazandó.
(7) Fejlesztési (beruházási) célú állami támogatás akkor vehetõ igénybe és tartható meg, ha a kedvezményezett
a beruházást annak befejezésétõl számított öt évig, kis- és középvállalkozások esetén három évig fenntartja és
mûködteti (a továbbiakban: fenntartási idõszak).
(8) A (7) bekezdés szerinti fenntartási idõszakra vonatkozó követelmény nem akadályozza a fejlesztés eredményeként
létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált tárgyi
eszközök és immateriális javak cseréjét, ha a fenntartási idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett
régióban biztosított. A fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott
fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követõ fenntartási
idõszakban a kedvezményezett a fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt
a fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére állami támogatásban
nem részesülhet.
(9) A 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás
igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett azokat az új munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan
az elszámolható költséget a támogatási intenzitás számítása során figyelembe vette, a fenntartási idõszak alatt
az érintett régióban fenntartja.
(10) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott nettó
munkavállalói létszám azonos az érintett létesítményben közvetlenül teljes munkaidõben alkalmazott személyek
számának nettó növekedésével a pályázat benyújtásának idõpontját megelõzõ 12 hónap átlagához képest. Az újonnan
létrehozott munkakörök számának megállapításakor a részmunkaidõben és az idénymunkában foglalkoztatott
alkalmazottak számát abban a mértékben kell figyelembe venni, ahogyan munkaidejük a teljes munkaidõhöz aránylik.
(11) Ha a támogatás kiszámítása részben vagy egészben a bérköltségek alapján történik, a következõ feltételeknek kell
teljesülniük:
a) a munkahelyeket közvetlenül a támogatott beruházási projekt hozza létre, és
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétõl számított három éven belül kell létrehozni, és minden munkahelyet
legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenn kell tartani.
(12) Ha a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat
befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt
használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz benyújtása.
(13) A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénybevételével megvalósult beruházások a fenntartási idõszak
végéig kizárólag a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelõen hasznosíthatók.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe
kerül – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.)
meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogató
elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhetõ meg.
(14) Ha az elidegenítéshez a támogató hozzájárult, a kedvezményezett mentesül a támogatási összeg visszafizetésének
kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére esõ támogatást
az Ávr. szerint visszafizetni.
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(15) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a támogatásban részesíthetõ immateriális javakat
a fenntartási idõszak alatt az érintett régióban használja fel.
(16) Az immateriális javakkal kapcsolatban felmerült költségek akkor számolhatóak el, ha az immateriális javak teljesítik
a következõ feltételeket:
a) kizárólag a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásban részesülõ létesítményben használhatóak fel,
b) leírható eszköznek minõsülnek,
c) piaci feltételek mellett, olyan társaságtól kell azokat beszerezni, amely felett a kedvezményezettnek külön
jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,
d) a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén legalább három évig
a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásban részesülõ létesítményben kell maradniuk.
(17) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet 44. cikk hatálya alá tartozó ügyekben a fenntartási kötelezettséget nem kell alkalmazni.
11. §

Nem nyújtható regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás a következõ költségekre:
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, vagy vételára létesítmény felvásárlásakor,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más
gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló
társaságtól szerzett be,
d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ eszközök) bekerülési értéke,
e) személygépkocsi bekerülési értéke,
f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési értéke, ide nem értve
a létesítmény felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát, valamint a földterület, telek bekerülési értékét.

9. A képzési támogatásokra vonatkozó szabályok
12. §

(1) Képzési célú támogatást a kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállaló általános és speciális képzéséhez
lehet nyújtani.
(2) Elszámolható költségek:
a) az oktatók személyi jellegû költségei,
b) az oktatók és képzésben részt vevõk utazási költségei, ideértve a szállásköltségeket is,
c) egyéb költségek, így különösen a képzés során felhasznált tananyag, egyéb oktatási segédeszköz beszerzésének
költsége,
d) az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amilyen mértékben azokat a képzési projekt céljaira
használják,
e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás költsége,
f) a képzésben részt vevõk személyes költsége és az elszámolható általános közvetett költségek (adminisztrációs
költség, bérleti díj, rezsi költségek) az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összértékéig.
(3) A képzésben részt vevõk személyes költségei csak a képzésben ténylegesen eltöltött idõ mértékéig – a termelésben
töltött idõ levonása után – vehetõk számításba.
(4) Az elszámolható költségeket dokumentumokkal kell alátámasztani, áttekinthetõen és tételesen részletezve.
(5) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból
származó összes támogatás – beleértve a projekthez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg a (6)–(8) bekezdésben meghatározott mértéket.
(6) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg általános képzésnél kis- és középvállalkozás esetében az elszámolható
költségek 70%-át, nagyvállalkozások esetében az elszámolható költségek 50%-át.
(7) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg speciális képzésnél kis- és középvállalkozás esetében az elszámolható
költségek 35%-át, nagyvállalkozások esetében az elszámolható költségek 25%-át.
(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti támogatási intenzitást 10 százalékponttal növelni lehet a fogyatékkal élõ vagy hátrányos
helyzetû munkavállalók képzéséhez nyújtott támogatás esetén.
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(9) Ha valamely projektben speciális és általános képzési elemek szerepelnek, amelyek a képzés támogatási
intenzitásának kiszámítása szempontjából egymástól nem választhatók el, vagy ha a projektben szereplõ képzés
speciális vagy általános jellege nem állapítható meg, a (7) bekezdés szerinti támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

10. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozás vásárokon való
részvételéhez kapcsolódó támogatás
13. §

(1) E támogatási program keretében a kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz, valamint a kis- és
középvállalkozás vásárokon való részvételéhez kapcsolódó támogatást az elszámolható költségek 50%-áig lehet
odaítélni.
(2) A tanácsadáshoz kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a külsõ tanácsadók által nyújtott
szolgáltatások tanácsadói költségei. Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy idõszakosan visszatérõ
tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mûködési költségeihez, különösen a folyamatos
adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.
(3) A vásárokon való részvételhez kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a vállalkozásnak valamely
kiállításon vagy vásáron való elsõ részvétele esetén a kiállító helyiség bérletével, felállításával és mûködtetésével
kapcsolatos költségek.

11. A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok
14. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.
(4) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.
(5) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

12. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
15. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.

16. §

(1) Nem ítélhetõ meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett
eleget,
b) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.
(2) Nem ítélhetõ meg a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás
a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.

17. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a kedvezményezett még a projekt
megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
(2) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni, hogy
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete, vagy
b) a támogatás segítségével kiszélesedik a tevékenység köre, vagy
c) a támogatás segítségével növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, vagy
d) a támogatás segítségével lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy
e) regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett
támogatott régióban valósult volna meg.
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18. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különbözõ
elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási
jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más,
a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, vagy csekély
összegû támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás,
vagy támogatási összeg túllépéséhez.
(2) Egy projekthez igénybe vett összes állami 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.

19. §

(1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy
illetékek levonása elõtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában
nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idõpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja
szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

20. §

(1) A projekt megkezdése idõpontjának a következõ idõpont minõsül:
a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén
aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi szerzõdés
alapján a kivitelezõ nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan,
b) gép, berendezés, anyag, eszköz, termék, immateriális javak beszerzését tartalmazó projekt esetében az elsõ
beszerzendõ gép, berendezés, anyag, termék stb. megrendelése,
c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre
kerül sor, ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés
létrejöttének napja,
d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gépbeszerzés, egyéb) kiterjedõen
valósítják meg, a projekt megkezdésének idõpontja az egyes célterületeknek megfelelõ tevékenységek kezdési
idõpontjai közül a legkorábbi idõpont.
(2) Az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás
(1) bekezdésben meghatározott megkezdésének.

21. §

E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

13. Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen meghirdetett felhívások tekintetében kell
alkalmazni.
(3) A 4. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti jogcímen – a 7. § e) pontra történõ hivatkozással – az Európai Bizottság
N 355/2008. számú határozatával engedélyezett kockázati tõke formájában nyújtott támogatási programtól eltérõ
feltételekkel csak a módosított támogatási program Európai Bizottság általi elõzetes jóváhagyását követõen nyújtható
támogatás. Csak a támogatási program Európai Bizottság általi elõzetes jóváhagyását követõen kerülhet sor
a közvetítõi szerzõdések megkötésére, illetve a pénzügyi közvetítõk kiválasztására vonatkozó pályázati felhívások
meghirdetésére.

23. §

E rendelet
a) 7. § a) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),
b) 7. § b–d) és f) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13. cikke, 26–29. cikke, 38–39. cikke (HL L 214., 2008. 8. 9., 3. o.),

11634

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 69. szám

c)

7. § e) pontja a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194., 2005. 8. 18., 2. o.) alapján elfogadott Magyar JEREMIE
kockázatitõke-intézkedés címû, N 355/2008. számú bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
24. §

Hatályát veszti a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív
Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007.
(III. 19.) MeHVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre alkalmazni kell.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelete
a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami
támogatási szempontú szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya a Nyugat-dunántúli Operatív Program, a Dél-alföldi Operatív Program, az Észak-alföldi Operatív
Program, az Észak-magyarországi Operatív Program, a Közép-magyarországi Operatív Program, a Közép-dunántúli
Operatív Program, a Dél-dunántúli Operatív Program (a továbbiakban együttesen: Regionális Fejlesztés Operatív
Programok) állami támogatási szabályok alá esõ egyes jogcímei tekintetében, a meghatározott elõirányzat
felhasználására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a Közép-magyarországi Operatív Program vonatkozásában a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és
a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.)
NFM rendelet, valamint
b) a Regionális Fejlesztés Operatív Programok vonatkozásában a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és
innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú
konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeirõl szóló 31/2012.
(VI. 8.) NFM rendelet
által szabályozott területekre.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti támogatás és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
2. általános képzés: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
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800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 2. pontja szerinti
képzés,
átlátható formában nyújtott támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti támogatás,
bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,
elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja
szerinti költség,
felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott
immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, ha a létesítmény
bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a felvásárlást egy független
beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülése
esetén nem független beruházó végzi,
fogyatékkal élõ munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,
hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti munkavállaló,
immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti javak,
induló beruházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti beruházás,
indulótõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 5. pontja szerinti tõke,
kilépési stratégia: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 7. pontja szerinti stratégia,
kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében
meghatározott vállalkozások valamelyikének,
közösségi szabvány: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 3. pontja szerinti szabvány,
közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,
közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja
szerinti munkahely,
kvázi-sajáttõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 2. pontja szerinti tõke,
magvetõ tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 4. pontja szerinti tõke,
mezõgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti termék,
mezõgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontja szerinti feldolgozás,
mezõgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti
forgalomba hozatal,
nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,
nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,
növekedési tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 6. pontja szerinti tõke,
saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
saját tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 1. pontja szerinti tõke,
speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,
szinten tartást szolgáló eszköz: szinten tartást szolgál az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt
tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az elõállított termék, a nyújtott szolgáltatás,
a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvetõ változását eredményezné,
támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
támogatott területek: az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiók: Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl; az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés
c) pontja szerint támogatott régió: Közép-Magyarország,
tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti, illetve környezetvédelmi támogatás
esetén a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 12. pontja szerinti eszköz.

3. A támogatások elõirányzatok szerinti jogcímei
3. §

A Regionális Fejlesztés Operatív Programok forrásai a következõ jogcímeken használhatók fel:
1. régészeti lelõhelyek, értékek feltárása, mûemlékvédelem alatt álló ingatlanok, kastélyok, várak, múzeumok
helyreállítása, értékõrzõ megújítása, látogatóbarát fejlesztése,
2. örökségvédelem, történelmi és kulturális örökség fenntartható hasznosítása,
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kulturális létesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése,
szabadidõ- és sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése,
távfûtõ rendszerek kialakítása és korszerûsítése,
biomassza, növényi és állati, valamint élelmiszeripari melléktermékek és biohulladékok, trágya, szennyvíz és
szennyvíziszap biogáz elõállítására, illetve energiaforrásként történõ felhasználására szolgáló beruházások,
biomassza, növényi és állati, valamint élelmiszeripari melléktermékek és biohulladékok, trágya, szennyvíz és
szennyvíziszap komposzt elõállításra történõ felhasználását szolgáló beruházások,
turizmus fogadási feltételeinek javítása, szálláshelyfejlesztés, kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése,
szervezeti és mûködési feltételek javítása,
turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak és a kapcsolódó ökoturisztikai létesítmények felújítása, fejlesztése,
turisztikai hálózatok, klaszterek, együttmûködések alapításának, szervezésének, általuk megvalósított
beruházások támogatása,
a hazai geotermikus potenciál kihasználására épülõ hõenergia ellátás fejlesztése, hõszivattyús rendszerek és
passzív épületek fejlesztése,
fejlesztések mûködtetéséhez szükséges munkaerõ képzése, vállalkozások humánerõforrás fejlesztése,
kulturális, vallási, mûvészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása,
sportrendezvények infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása,
konferenciáknak helyt adó létesítmények, konferenciaközpontok kialakítása, meglévõk infrastrukturális és
technológiai fejlesztése,
tematikus turisztikai termékek feltételrendszerének, illetve a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése,
napenergiát hasznosító rendszerek telepítése,
vállalkozások versenyképességének növelése, vállalati beruházások, munkahelyteremtõ beruházások
támogatása,
ipari parkok létesítése, szolgáltatások fejlesztése, befektetési környezet fejlesztése,
szélenergiával történõ villamosenergia-termelés fejlesztése,
vállalkozások betelepítésére alkalmas ipari területek fejlesztése,
beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatási, információs és marketingtevékenység támogatása,
megvalósíthatósághoz kötõdõ dokumentáció elkészítése, beruházás elõkészítése, hatásvizsgálatok készítése,
munkaerõ-piaci beilleszkedést vagy újra-beilleszkedést segítõ képzési, oktatási programok,
gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények utólagos akadálymentesítése,
a települési szilárd hulladék, az állati eredetû hulladékok, az építési-bontási hulladék egyes összetevõinek
elkülönített gyûjtése és anyagában történõ hasznosítása, a veszélyes összetevõk ártalmatlanítása,
5 MW teljesítmény alatti vízerõmûvek korszerûsítése, illetve létesítése,
kis- és középvállalkozások adott kiállításon, vásáron való elsõ megjelenésének támogatása,
kis- és középvállalkozások részére nyújtott tanácsadás,
nagyvállalatok részére tanácsadás, információnyújtás, projekt-tervezés és projekt-menedzsment,
gazdasági tevékenység funkciójú épületek energiaellátási rendszerének megújítása, különös tekintettel
a megújuló energiaforrások felhasználására,
gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények használatához közvetlenül kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések,
klaszterek, hídképzõ intézmények támogatása,
vállalati szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása,
a kis- és középvállalkozások részére kockázati tõkebefektetés nyújtása,
közszolgáltatások fejlesztése.

4. A támogatásban részesíthetõk köre
4. §

A rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból támogatás – a pályázati felhívás tartalmától függõen –
a Magyarországon székhellyel, illetve lakóhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiségû vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó
szervezet, egyéni vállalkozó és természetes személy, valamint önkormányzatok, önkormányzatok társulásai,
szövetkezetek, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, nonprofit szervezetek, közhasznú
adatbázisokat kezelõ intézmények, közgyûjtemények és közszolgáltatók részére nyújtható.
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5. A támogatások formái
5. §

(1) Az elõirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogalanyok részére
a) a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás),
b) garanciadíj támogatás,
c) visszatérítendõ támogatás,
d) kamattámogatás, kedvezményes hitel,
e) kockázati tõkebefektetés,
f) kedvezményes lízing
nyújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási formák egy kedvezményezett tekintetében együttesen és egy idõben
is alkalmazhatók.
(3) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján kizárólag átlátható formában
nyújtott támogatás nyújtható.

6. Támogatási kategóriák
6. §

A 3. §
a) 1–11., 13–21., 23., 26–27., 32–33. pontjában megjelölt jogcímek alapján regionális beruházási és foglalkoztatási
támogatás nyújtható,
b) 28. pontjában megjelölt jogcím alapján kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételéhez, 29. pontjában
megjelölt jogcím alapján kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtható támogatás,
c) 12. és 24. pontjában megjelölt jogcímek alapján képzési célú támogatás nyújtható,
d) 1–36. pontjában megjelölt jogcímek alapján csekély összegû támogatás nyújtható,
e) 1–3. és 13. pontjában megjelölt jogcímek alapján, ha azok elõsegítik a kultúra és a kulturális örökség megõrzését,
kulturális célú támogatás nyújtható,
f) 35. pontjában megjelölt jogcím alapján kockázati tõkejuttatás nyújtható a kis- és középvállalkozásokba történõ
kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján,
feltéve hogy a támogatási programot az Európai Bizottság az EUMSz 108. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eljárásban engedélyezte,
g) 29. és 34. pontjában megjelölt jogcímek alapján újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtható
támogatás,
h) 31. pontjában megjelölt jogcím alapján az energia-megtakarítási intézkedésekhez környezetvédelmi beruházási
támogatás nyújtható,
i) 35. pontja alapján kockázati tõke formájában támogatás nyújtható,
j) 36. pontjában megjelölt jogcím alapján közszolgáltatások ellentételezésére és fejlesztésére támogatás nyújtható.

7. A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásra vonatkozó szabályok
7. §

(1) E rendelet alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás
költségei a következõ költségekbõl tevõdnek össze:
a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévõ
létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történõ diverzifikációjához vagy
egy meglévõ létesítmény termelési folyamatának alapvetõ megváltoztatásához kapcsolódik, vagy
b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került
vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.
(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történõ beruházás elszámolható költségeinek
hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves
becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem
lépi túl a kétfajta számítás külön-külön történõ alkalmazásából eredõ kedvezõbb értéket – kell kiszámítani.
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(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból
származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott mértékeket.
(4) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minõsülõ kockázati
tõkejuttatásban, a támogatási intenzitást az Atr. 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.
(5) A mezõgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetén a maximális
támogatási intenzitások a következõk:
a) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott
területek esetében az elszámolható költségek 50%-a, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján
támogatott területek esetében az elszámolható költségek 40%-a,
b) ha a kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelõen számított
foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fõ, és árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelõ
forintösszeg, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható
költségek 25%-a, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében az
elszámolható költségek 20%-a.
8. §

(1) A támogatást a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történõ beruházás költségei, illetve létesítmény
felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.
(2) Elszámolható költségek:
a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke,
ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke
(a továbbiakban: támogatható immateriális javak), vagy
b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a munkakör
létrehozásának napjától számítva.
(3) A (2) bekezdés szerinti elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati
felhívás az elszámolható költségek körét az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is meghatározhatja.
(4) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha kis- és
középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz
támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.
(5) A földterülettõl és épülettõl eltérõ eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha
az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a futamidõ lejárta utáni
megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének
várható idõpontját követõen a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, kis- és középvállalkozás
esetében még legalább három évig kell folytatódnia.

9. §

(1) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak
befejezésétõl számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja az
érintett régióban.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt
a meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált eszköz cseréjét, ha a fenntartási idõszak alatt a gazdasági
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A gyors technológiai változások miatt a meghatározott
fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követõ fenntartási idõszakban a
kedvezményezett a gyors technológiai változások miatt a fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált üzem, illetve
eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.
(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor,
illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
(4) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt
vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.
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(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha
a) kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használják fel,
b) amortizálható eszköznek minõsülnek,
c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály
szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,
d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik
nagyvállalatok esetén legalább öt, kis- és középvállalkozás esetében legalább három éven keresztül.
(6) Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(7) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának
költsége számolható el.
(8) A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételével megvalósult beruházások a fenntartási idõszak végéig
kizárólag a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelõen hasznosíthatók.
A költségvetésbõl támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a kedvezményezett tulajdonába, illetve
vagyonkezelésébe kerül – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
(a továbbiakban: Ávr.) meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejártáig
csak a támogató elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhetõ
meg.
(9) Ha az elidegenítéshez a támogató hozzájárult, a kedvezményezett mentesül a támogatási összeg visszafizetésének
kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére esõ támogatást az
Ávr. szerint visszafizetni.
(10) Ha a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket
közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétõl számított 3 éven
belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetében legalább 3 évig fenn kell
tartani.
10. §

Nem nyújtható regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás a következõ költségekre:
a) a létesítmény felvásárlása esetén a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, vételára,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más
gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,
c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló
társaságtól szerzett be,
d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ eszközök) bekerülési értéke.

8. Az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok
11. §

(1) Az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg
a) a 2 millió eurót a gazdasági tevékenységüket az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott
régiókban végzõ kisvállalkozások esetében,
b) az 1 millió eurót a gazdasági tevékenységüket az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint támogatott
régiókban végzõ kisvállalkozások esetében.
(2) A támogatás éves összege vállalkozásonként nem lépheti túl az (1) bekezdés szerinti összegek 33%-át.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következõ mértéket:
a) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó régiókban az elszámolható költségek 35%-át
a vállalkozás megalakulását követõ elsõ három évben, 25%-át az azt követõ két évben,
b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó régiókban az elszámolható költségek 25%-át
a vállalkozás megalakulását követõ elsõ három évben, 15%-át az azt követõ két évben.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitások 5%-kal növelhetõk az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés
a) pontja szerint támogatott régiókban, amelyben az egy fõre jutó bruttó hazai össztermék kevesebb, mint az Európai
Unió tagállamai átlagának 60%-a.
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(1) Elszámolható költségek a kisvállalkozás létrehozásához közvetlenül kapcsolódó jogi, tanácsadói, konzultációs és
adminisztratív költségek, valamint – ha a vállalkozás létrehozását követõ elsõ öt évben merülnek fel – a következõ
költségek:
a) a külsõ finanszírozás kamata és a saját tõkére jutó osztalék, ha a referencia-kamatlábbal számolt osztalékot nem
haladja meg,
b) a termelési létesítmény, felszerelés bérleti díja,
c) energia-, víz- és fûtési díj, adók – az általános forgalmi adó és a társasági adó kivételével – és adminisztratív díjak,
d) a termelési létesítmény, felszerelés lízingdíja, az értékcsökkenés, valamint a bérköltségek, ha az alapul szolgáló
beruházás vagy a munkahely-teremtési és a munkaerõ-felvételi intézkedések nem részesültek egyéb
támogatásban.
(2) Azon kisvállalkozások, amelyeket a támogatási döntés meghozatalát megelõzõ 12 hónapban bezárt vállalkozások
résztulajdonosai irányítanak, nem részesülhetnek támogatásban, ha az érintett vállalkozások ugyanazon az érintett
piacokon vagy szomszédos piacokon tevékenykednek.

9. Az energia-megtakarítási intézkedéshez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatásra vonatkozó
szabályok
13. §

(1) Energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás célja, hogy a vállalkozások
energia-megtakarítást érjenek el.
(2) Elszámolható költségnek minõsül a vállalkozás energia-megtakarítását növelõ
a) beruházás többletköltsége, vagy
b) olyan beruházás többletköltsége, amely a közösségi szabványok által elõírtnál magasabb szintû
energia-megtakarítás megvalósításához szükséges.
(3) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében
meghatározott módszert kell alkalmazni, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 21. cikk (3) bekezdését kell figyelembe venni.
(4) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 20%-át.
(5) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 60%-át.
(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal,
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhetõ.

10. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozás vásárokon való
részvételéhez kapcsolódó támogatás
14. §

(1) E támogatási program keretében a kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz, valamint a kis- és
középvállalkozás vásárokon való részvételéhez kapcsolódó támogatást az elszámolható költségek 50%-áig lehet
odaítélni.
(2) A tanácsadáshoz kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a külsõ tanácsadók által nyújtott
szolgáltatások tanácsadói költségei. Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy idõszakosan visszatérõ
tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mûködési költségeihez, különösen a folyamatos
adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.
(3) A vásárokon való részvételhez kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a vállalkozásnak valamely
kiállításon vagy vásáron való elsõ részvétele esetén a kiállító helyiség bérletével, felállításával és mûködtetésével
kapcsolatos költségek.
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11. A képzési támogatásra vonatkozó szabályok
15. §

(1) Képzési célú támogatást a kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállaló általános és speciális képzéséhez
lehet nyújtani.
(2) A képzési támogatás keretében elszámolható költségek:
a) az oktatók személyi jellegû költségei,
b) az oktatók és a képzésben résztvevõk utazási költségei, ideértve a szállásköltségeket,
c) egyéb költségek (pl. a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyó eszközök),
d) az eszközök és felszerelések amortizációja olyan mértékben, amilyen mértékben azokat kizárólag a képzési
projekt céljaira használják,
e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,
f) a képzésben részt vevõk személyes költségei az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével
egyezõ összegig.
(3) A képzésben részt vevõk személyes költségei csak a képzésben ténylegesen eltöltött idõ mértékéig – a termelésben
töltött idõ levonása után – vehetõk számításba.
(4) Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyítékokkal kell alátámasztani, áttekinthetõen és tételesen részletezve.
(5) Az egyes – azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ – projektekhez nyújtható, bármely támogatás intenzitása
nem haladhatja meg a (6)–(8) bekezdésben meghatározott mértékeket.
(6) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-át,
b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-át.
(7) A (6) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhetõ a következõk
szerint:
a) 10%-kal a fogyatékkal élõ vagy hátrányos helyzetû munkavállalók képzéséhez nyújtott támogatás esetén,
b) 10%-kal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén,
c) 20%-kal a kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.
(8) Ha valamely projektben speciális és általános képzési elemek szerepelnek, amelyek a képzés támogatási
intenzitásának kiszámítása szempontjából egymástól nem választhatók el, vagy ha a projektben szereplõ képzés
speciális vagy általános jellege nem állapítható meg, a (6) bekezdés b) pontja szerinti támogatási intenzitást kell
alkalmazni.

12. A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok
16. §

(1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett
kaphat.
(2) A közszolgáltatások ellátásához nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely
mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, beleértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban
részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra, és levonható az arra az idõszakra
fizetendõ támogatás összegébõl.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.
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13. A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok
17. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.
(4) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.
(5) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

14. A kulturális célú támogatásokra vonatkozó szabályok
18. §

(1) E rendelet alapján kulturális célú támogatás kizárólag olyan tevékenységhez nyújtható, amely igazoltan elõsegíti
a kultúra és a kulturális örökség megõrzését, amelyek kulturális örökségvédelmi szempontból megkülönböztetett
jelentõségûek, valamint az olyan tevékenységek, amelyek célja a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett
emlékeinek megmentése.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó tevékenységekhez nyújtott támogatásban az 4. §-ban meghatározottak köre
részesülhet, így különösen
a) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Mûemléki nyilvántartásában szereplõ ingatlanok tulajdonosai,
vagyonkezelõi, fenntartói,
b) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplõ régészeti lelõhelyek feltárására, régészeti
bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve
a régészeti lelõhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint
régészeti feltárásra jogosult intézmények, továbbá azok tulajdonosai, vagyonkezelõi, fenntartói,
c) azokat a tevékenységeket ellátó személyek, szervezetek, amelyek tevékenységének célja a mûemlékek
örökségvédelmi szempontú restaurálása, eredeti állapotának helyreállítása, eredeti állapot kutatása (föld-, fal-,
padló-, mennyezet-kutatás),
d) a kulturális örökség ápolását, megõrzését, terjesztését szolgáló rendezvények szervezõi,
e) a muzeális intézmények tulajdonosai, vagyonkezelõi, fenntartói,
f) mûtárgyak védelmét célzó tevékenységeket ellátó személyek, szervezetek,
g) az örökségvédelem területén mûködõ szervezetek.

19. §

(1) A kulturális célú támogatások alkalmazásában az elszámolható költségek köre a kultúra és a kulturális örökség,
kulturális értékek megóvása során közvetlenül felmerülõ, igazoltan e célra fordított költségek.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(3) A támogatás mértékének felsõ határát és az elszámolható költségek körét a pályázati felhívás tartalmazza.

15. Kockázati tõke formájában nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok
20. §

(1) A 6. § i) pontja alapján a (2)–(7) bekezdésben szereplõ feltételek teljesülése esetén nyújtható támogatás.
(2) A befektetési alap által nyújtandó beruházási részösszegek bármely tizenkét hónap alatt vállalkozásonként nem
haladhatják meg a 1,5 millió eurónak megfelelõ forintösszeget.
(3) A kockázati tõkejuttatás magvetõ tõke, indulótõke, illetve növekedési tõke formájában történhet.
(4) A befektetési alap a kis- és középvállalkozásokba fektetett teljes költségvetésének legalább 70%-át sajáttõke- és
kvázi-sajáttõke formájában nyújtja.
(5) A befektetési alap a kis- és középvállalkozásokba kizárólag abban az esetben fektet be, ha befektetésével egyidejûleg
legalább az összbefektetés 30%-áig független magánbefektetõ is befektet ugyanabba a vállalkozásba.
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(6) A kockázati tõkejuttatás feltétele, hogy
a) a befektetésre vonatkozóan üzleti terv készül, amely részletes információkat tartalmaz a termékrõl, az
értékesítésrõl, valamint a jövedelmezõség alakulásáról, és megállapítja a projekt elõzetes életképességét, és
b) minden befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia áll rendelkezésre.
(7) A befektetési alap üzleti alapon történõ irányításának biztosítása érdekében a következõ feltételeknek kell
teljesülniük:
a) a szakmai alapkezelõ és az alapban résztvevõk közötti megállapodás elõírja, hogy a vezetõk javadalmazása
teljesítményhez kötött,
b) a szakmai alapkezelõ és az alapban résztvevõk közötti megállapodás meghatározza az alap célkitûzéseit és
a befektetések javasolt idõzítéseit,
c) a magánbefektetõk képviseltetik magukat a döntéshozatalban, és
d) az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és prudenciális felügyelet mellett zajlik.

16. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
21. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.

22. §

(1) Nem ítélhetõ meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett
eleget,
b) – a közszolgáltatás ellentételezése kivételével – a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.
(2) Nem ítélhetõ meg a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás
a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.

23. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a kedvezményezett még a projekt
megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
(2) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni, hogy
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy
e) regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett
támogatott régióban valósult volna meg.

24. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különbözõ
elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási
jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a
800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, vagy csekély összegû
támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, vagy
támogatási összeg túllépéséhez.
(2) Egy projekthez igénybe vett összes állami 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.

25. §

(1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy
illetékek levonása elõtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában
nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idõpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja
szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.
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(1) A támogatott projekt megkezdése idõpontjának a következõ idõpont minõsül:
a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén a kivitelezõi (vállalkozási) szerzõdés hatályba
lépésének napja, függetlenül a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,
b) tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (a továbbiakban együtt: eszközök) beszerzését tartalmazó projekt
esetén
ba) az elsõ beszerzett eszköz megrendelését igazoló okmány megrendelõhöz történõ megérkezésének
dátuma,
bb) megrendelés hiányában a beszerzésre megkötött elsõ szerzõdés hatályba lépésének napja, függetlenül
a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,
bc) megrendelés és szerzõdés nélkül beszerzett eszközök esetén a számlán feltüntetett fizikai teljesítés,
a számlakiállítás és a számlakiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi idõpont,
c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre kerül sor,
ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés hatályba
lépésének napja, függetlenül a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,
d) fejlesztési célú pénzeszközök átadását tartalmazó projekt esetén az elsõ pénzátadás napja,
e) beruházás saját vállalkozásban történõ megvalósítását, vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást
tartalmazó projekt vonatkozásában
ea) építési tevékenységnél építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén az építési naplóba
történt elsõ bejegyzés napja,
eb) oktatást, képzést, vagy rendezvényeket magába foglaló szolgáltatás esetén az elsõ ilyen esemény napja,
ec) nem elõkészítési költségnek minõsülõ számla vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplõ
fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítása vagy a bizonylat kiegyenlítése dátuma közül a legkorábbi idõpont
vagy a tevékenység végrehajtásában résztvevõ saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói
utasításban e projekt kapcsán megjelölt kezdési idõpont,
f) a településfejlesztési felhívások esetén a közvetett támogatás formájában megvalósuló programalap
pályázatainak meghirdetése.
(2) Ha a projekt keretében több, az (1) bekezdés szerinti tevékenység támogatására kerül sor, az (1) bekezdésben
meghatározott idõpontok közül a legkorábbit kell a projekt megkezdésének tekinteni.
(3) A projekt-elõkészítési tevékenység nem jelenti a projekt megkezdését.
E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

17. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen meghirdetett felhívások tekintetében kell
alkalmazni.

29. §

E rendelet
a) 6. § a)–c), g)–i) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13–14. cikke, 17. cikke, 21. cikke, 26–29. cikke és 38–39. cikke (HL L 214.,
2008. 8. 9., 3. o.),
b) 6. § d) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),
c) 6. § e) pontja a kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein belül
címû, N 276/2007. számú bizottsági határozat,
d) 6. § j) pontja az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
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Hatályát veszti az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ Regionális Fejlesztés Operatív Programokra
meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.)
MeHVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre alkalmazni kell.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 31/2012. (VI. 8.) NFM rendelete
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására
és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források
felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeirõl
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) Kutatás-fejlesztés és innováció
a versenyképességért prioritására, valamint a Nyugat-dunántúli Operatív Program, a Dél-alföldi Operatív Program,
az Észak-alföldi Operatív Program, az Észak-magyarországi Operatív Program, a Közép-magyarországi Operatív
Program, a Közép-dunántúli Operatív Program, a Dél-dunántúli Operatív Program (a továbbiakban együtt: ROP-ok)
keretében meghirdetésre kerülõ K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználására, kezelésére,
mûködtetésére terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsõdleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek
alapvetõ lényegérõl és a megfigyelhetõ tényekrõl, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitûzés
nélkül,
2. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti támogatás és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
3. eljárási innováció: új vagy jelentõs mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása, ideértve
a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentõs változtatásokat is,
4. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja
szerinti költség,
5. fiatal innovatív vállalkozás: olyan kisvállalkozás, amely a támogatás odaítélésekor kevesebb, mint hat éve
mûködik, és igazolni tudja e rendelet feltételeinek megfelelõen, hogy a jövõben új termékeket, szolgáltatásokat
fejleszt ki, illetve a múltban végzett már K+F tevékenységet,
6. forrás: a GOP Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért prioritására, valamint a ROP-ok keretében
meghirdetésre kerülõ K+F+I tárgyú konstrukciókra rendelt költségvetési elõirányzatok,
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7. innovációs klaszterek: az egymástól független vállalkozások – innovatív induló vállalkozások, kis- és
középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint kutatási szervezetek – csoportosulásai, amelyek egy adott
ágazatban mûködnek, és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az intenzív együttmûködésnek,
az eszközök megosztásának, a tudás és a szakértelem cseréjének elõmozdításán keresztül, továbbá hatékonyan
hozzájárulnak a klaszterhez tartozó vállalkozások közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és
információterjesztéshez,
8. ipari kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag
felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentõs javulást
eredményezzen a már meglévõ termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban; magában foglalja az ipari
kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevõinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható
prototípusokat,
9. kísérleti fejlesztés: az ipari kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek,
eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülõ prototípus elkészítése
is), azzal, hogy nem minõsül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létezõ
szolgáltatásokon végzett rutinszerû változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás
fejlõdését is eredményezi, de termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe
a körbe tartozik, ha azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy
hasznosítás céljából,
10. kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely megfelel a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános
csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
800/2008/EK bizottsági rendelet) I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,
11. kutatási szervezet: olyan szervezet, amelynek jogállásától és finanszírozási módjától függetlenül elsõdleges célja
az alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás, közzététel
vagy technológiaátadás útján, és minden nyereségét ismét ilyen tevékenységekbe, eredményei terjesztésébe
vagy oktatásba fekteti,
12. K+F projekttámogatás: alapkutatásra, ipari kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló projekthez nyújtott
támogatás,
13. K+F+I támogatás: a K+F projekttámogatáson túlmenõen az e rendelet által szabályozott minden egyéb
K+F+I tevékenységhez nyújtott támogatás,
14. magasan képzett munkaerõ: olyan kutatók, mérnökök, tervezõk és marketing szakemberek, akik egyetemi
diplomával rendelkeznek és legalább 5 éves, az adott területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek
azzal, hogy a doktoranduszképzés ide vonatkozó szakmai gyakorlatként elfogadható,
15. magasan képzett munkaerõ kölcsönzése: az alkalmazottnak a kedvezményezett általi ideiglenes alkalmazása egy
bizonyos idõtartam alatt, amely után az alkalmazottnak joga van visszatérni elõzõ munkaadójához,
16. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,
17. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
18. szervezési innováció: új szervezési módszer alkalmazása a vállalkozás üzleti gyakorlatában, munkahelyi
szervezetében vagy külsõ kapcsolataiban azzal, hogy az ezen területeken eszközölt olyan változtatások, amelyek
a vállalkozáson belül már alkalmazott szervezési módszereken alapulnak, a vezetési stratégia megváltoztatása,
a fúziók és felvásárlások, egy eljárás alkalmazásának beszüntetése, az egyszerû tõkepótlás vagy tõkenövelés,
a kizárólag az értékesítési árak megváltoztatásához köthetõ változások, az egyedi igényekhez igazítás, a rendes
szezonális és egyéb ciklikus változások, az új vagy jelentõsen továbbfejlesztett termékekkel folytatott
kereskedelem nem minõsül innovációnak,
19. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
20. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
21. támogatást nyújtó: az Atr. 2. § 18. pontja szerinti szerv vagy személy.
(2) Azok a vállalkozások, melyek – különösen részvényesként vagy tagként – befolyással lehetnek az (1) bekezdés
11. pontja szerinti kutatási szervezetre, nem rendelkezhetnek kedvezményes hozzáféréssel a szervezet kutatási
kapacitásaihoz, elért kutatási eredményeihez.
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3. A támogatások jogcímei
3. §

A GOP K+F és innováció a versenyképességért prioritására, valamint a ROP-ok regionális gazdaságfejlesztés címû
prioritásának K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források a következõ jogcímeken használhatók fel:
1. K+F projektekhez nyújtott támogatás,
2. mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás,
3. kis- és középvállalkozások szabadalommal, iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatosan felmerülõ költségeihez
nyújtott támogatás,
4. fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
5. szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás,
6. innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás,
7. magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás,
8. az innovációs klasztereknek nyújtott támogatás,
9. K+F+I tanulmányok, elemzések készítéséhez nyújtott támogatás,
10. K+F+I projekt eredményének piacra viteléhez szükséges tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzésének
támogatása,
11. K+F+I emberierõforrás-fejlesztés támogatása,
12. K+F+I innovációs eredmények hasznosítása,
13. marketing tevékenységek támogatása,
14. nagyvállalatok részére innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás,
15. nagyvállalat esetében szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban nyújtott támogatás,
16. K+F+I célú ingatlan és infrastruktúra fejlesztés támogatása,
17. kis- és középvállalkozás esetén üzleti és piacfejlesztési tanácsadás és szolgáltatások nyújtása.

4. A támogatásban részesíthetõk köre
4. §

E rendelet hatálya alá tartozó források terhére támogatás – pályázati konstrukció tartalmától függõen –
a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkezõ jogi személyiségû vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, valamint
szövetkezetek, továbbá költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkezõ intézménye, jogi személyiségû
nonprofit szervezet részére nyújtható.

5. A támogatások formái
5. §

A 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogalanyok részére
a) a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás,
b) visszatérítendõ támogatás,
c) kedvezményes feltételû kezességvállalás,
d) tõkejuttatás
nyújtható.

6. Támogatási kategóriák
6. §

(1) A 3. §
a) 1. pontjában meghatározott tevékenységi körhöz K+F projekttámogatás nyújtható,
b) 2. pontjában meghatározott tevékenységhez mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz támogatás
nyújtható,
c) 3. pontjában meghatározott tevékenységhez a kis- és középvállalkozások szabadalommal, iparjogvédelmi
jogokkal kapcsolatosan felmerülõ költségeihez támogatás nyújtható,
d) 4. pontjában meghatározott tevékenységhez fiatal innovatív vállalkozásoknak támogatás nyújtható,
e) 5. pontjában meghatározott tevékenységhez szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz
támogatás nyújtható,
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f)

6. pontjában meghatározott tevékenységhez innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató
szolgáltatásokhoz támogatás nyújtható,
g) 7. pontjában meghatározott tevékenységhez kis- és középvállalkozás körbe tartozó kedvezményezett esetében
magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez támogatás nyújtható,
h) 8. pontjában meghatározott tevékenységhez az innovációs klasztereknek támogatás nyújtható,
i) 1–17. pontja alapján csekély összegû támogatás nyújtható,
j) 11. pontja alapján képzési támogatás nyújtható,
k) 10. és 16. pontja alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás nyújtható,
l) 17. pontja alapján kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz és vásárokon való részvételéhez támogatás
nyújtható.
(2) Az (1) bekezdés i)–l) pontja szerinti támogatási kategóriákra a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a
Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM
rendelet rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

7. A K+F+I támogatásra vonatkozó szabályok
7. §

(1) A 3. §-ban meghatározott jogcímeken nyújtott támogatásoknak ösztönzõ hatást kell kifejteniük. A támogatást nyújtó
a támogatási döntés meghozatala elõtt elõzetesen megvizsgálja, hogy a támogatások eredményeként a
kedvezményezett K+F+I tevékenysége növekszik-e. A támogatást nyújtó az ösztönzõ hatás megállapítása érdekében
összehasonlító elemzést készít a támogatással megvalósuló és a támogatás nélküli helyzetrõl. A támogatás csak abban
az esetben nyújtható, ha a támogatás bizonyíthatóan
a) növeli a projekt méretét, ideértve a projekt összköltségét, illetve a K+F+I tevékenységekben részt vevõ személyek
számát,
b) bõvíti az alkalmazási kört, ideértve a várható projekt eredményeket,
c) csökkenti a projekt végrehajtásának idõtartamát, növeli a végrehajtás ütemét, vagy
d) növeli a kedvezményezett által a K+F+I-re fordított teljes összeget.
(2) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ oda, ha a kedvezményezett a támogatni kért projekthez kapcsolódó
tevékenységek bármelyikének megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti követelmények a csekély összegû támogatások esetében nem alkalmazandóak.

8. §

(1) Az egyes projektekhez nyújtható bármely támogatás intenzitása K+F projekttámogatás esetén nem haladhatja meg
a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott mértékeket.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatásnál az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatásnál az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-át.
(3) Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor
a) kisvállalkozásnak minõsül, a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak minõsül, a támogatási intenzitás 10 százalékponttal
növelt értéke a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében
80 százalékos támogatási intenzitásig további 15 százalékponttal növelhetõk,
a) ha a projekt legalább két egymástól független vállalkozás tényleges együttmûködésével valósul meg, és a
következõ feltételek teljesülnek:
aa) egyik vállalkozásnak sem kell a projekt elszámolható költségeinek több mint 70 százalékát viselnie, és
ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással való együttmûködéssel jár együtt, vagy a projekt
határokon átnyúló, azaz a kutatás-fejlesztési tevékenységet legalább két különbözõ tagállamban folytatják,
b) ha a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttmûködésével valósul meg, és a következõk
teljesülnek:
ba) a kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10 százalékát viseli, és
bb) a kutatási szervezetnek jogában áll a projekt eredményeinek közzététele, ha azok a kutatási szervezet által
végzett kutatásból származnak,
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c)

kizárólag ipari kutatás esetében, ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik technikai és tudományos
konferenciák keretében, illetve tudományos és mûszaki szaklapokban, szabadon hozzáférhetõ adattárakban
(adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú
szoftvereken keresztül teszik közzé.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az egyes kutatási kategóriákban a projektet
megvalósító vállalkozás méretétõl függõen elérhetõ támogatási intenzitásokat az 1. melléklet határozza meg.
(6) A (4) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem minõsül tényleges
együttmûködésnek.
9. §

Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja
meg az ipari kutatási tevékenységeket elõkészítõ megvalósíthatósági tanulmányok esetében nagyvállalkozásnál
az elszámolható költségek 65%-át, kis- és középvállalkozásnál az elszámolható költségek 75%-át, illetve kísérleti
fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ megvalósíthatósági tanulmányok esetében nagyvállalkozásnál az
elszámolható költségek 40%-át, kis- és középvállalkozásnál az elszámolható költségek 50%-át.

10. §

Kis- és középvállalkozások szabadalommal, iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatosan felmerülõ költségeihez nyújtott
támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 8. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket
azzal, hogy ebben az esetben ahhoz a kutatás-fejlesztési tevékenységhez tartozó támogatási intenzitást kell
figyelembe venni, amely tevékenységgel elõször sikerült megszerezni az érintett szabadalmi vagy iparjogvédelmi
jogot.

11. §

Fiatal innovatív vállalkozás támogatása esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az 1 500 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget Budapesten és Pest megyén kívül esõ régiókban és az 1 250 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget Budapesten és Pest megyében.

12. §

Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás során a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
nagyvállalkozások esetében az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozások esetében az elszámolható
költségek 25%-át és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 35%-át. Nagyvállalkozások csak abban az
esetben részesülhetnek támogatásban, ha a támogatott tevékenységben kis- és középvállalkozásokkal mûködnek
együtt, és a kis- és középvállalkozások az összes elszámolható költség legalább 30%-át viselik.

13. §

Innovációs tanácsadó és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatások esetében a támogatás nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget kedvezményezettenként bármely hároméves
idõszakban. Ha a szolgáltató nem rendelkezik nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal, a támogatás mértéke nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

14. §

Magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja
meg az elszámolható költségek 50%-át, amely legfeljebb hároméves idõszakra nyújtható munkavállalónként és
vállalkozásonként.

15. §

(1) Az innovációs klaszterek beruházási támogatása esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban az
elszámolható költségek 50%-át,
b) a Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban az elszámolható költségek 40%-át,
c) a Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban az elszámolható költségek 30%-át,
d) Budapesten és Pest megyében az elszámolható költségek 15%-át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitások kisvállalkozások támogatása esetében 20 százalékponttal,
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.
(3) Az innovációs klaszterek élénkítésének mûködési támogatása esetében a támogatás legfeljebb 5 éves idõtartamra
ítélhetõ oda, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
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16. §

Az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás esetében a következõ feltételeknek kell teljesülniük:
a) a szervezési innovációnak a szervezés megváltoztatásában mindig az infokommunikációs technológiák
alkalmazásához vagy kiaknázásához kell kapcsolódnia,
b) az innovációt projekt formájában kell kialakítani, azonosítható és képzett projektmenedzserrel, valamint
meghatározott projektköltségekkel,
c) a támogatott projekt eredményeként egy olyan szabványt, üzleti modellt, módszertant vagy koncepciót kell
kidolgozni, amelyet szisztematikusan lehet máshol is alkalmazni,
d) az eljárási és szervezési innovációnak újításnak kell lennie, vagy jelentõs javulást kell jelentenie az adott iparágban
az Európai Unión belül fellelhetõ legfejlettebb tudáshoz képest,
e) az eljárási vagy szervezési innovációs projekt kockázatai beazonosíthatóak a projekt költségei, az új eljárások
kifejlesztéséhez szükséges idõtartam, a várt eredménynek a projekt költségeihez viszonyított aránya, továbbá
az esetleges meg nem valósulás lehetõsége vizsgálata alapján.

17. §

Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
odaítélésének feltételei:
a) e támogatás kizárólag a kis- és középvállalkozásnak nyújtható,
b) a kedvezményezetteknek a támogatást a szolgáltatások piaci áron történõ megvásárlására kell fordítaniuk.

18. §

A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás odaítélésének feltételei:
a) a kölcsönzött munkaerõ nem helyettesíthet más alkalmazottakat, hanem a kedvezményezett vállalkozáson belül
újonnan létrehozott pozícióban, a K+F, innováció területén kell alkalmazni, a küldõ kutatási szervezetnek vagy
nagyvállalatnak a kölcsönzést megelõzõen legalább két évig kell az érintett munkavállalót alkalmaznia,
b) a küldõ szervezet csak kutatási szervezet vagy nagyvállalkozás lehet,
c) a kedvezményezett csak kis- és középvállalkozás lehet.

19. §

(1) A kedvezményezett fiatal innovatív vállalkozásnak tekinthetõ, ha
a) az üzleti terv külsõ szakértõ általi értékelése alapján igazolható, hogy a kedvezményezett a jövõben olyan
termékeket, szolgáltatásokat vagy eljárásokat fejleszt ki, amelyek technológiailag újak vagy jelentõs mértékben
jobbak, mint az Európai Unión belül létezõ legfejlettebb tudás, vagy
b) független könyvvizsgáló igazolása szerint a kedvezményezett K+F költségei az összes mûködési költségeinek
legalább 15%-át teszik ki a támogatás odaítélését megelõzõ három év legalább egyikében, illetve pénzügyi
múlttal nem rendelkezõ induló vállalkozás esetén a folyó költségvetési idõszak ellenõrzése során.
(2) A fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás odaítélésének feltételei:
a) a kedvezményezett csak egy alkalommal részesülhet a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatásban
az idõ alatt, amíg fiatal innovatív vállalkozásnak minõsül,
b) a támogatás halmozható az e rendeletben szabályozott K+F+I körébe tartozó más támogatással, a 800/2008/EK
bizottsági rendelet szerinti mentesség alá tartozó kutatás-fejlesztési támogatással és a kockázati tõkejuttatásra
irányadó közösségi szabályok szerint az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatással,
c) a kedvezményezett csak 3 évvel a fiatal innovatív vállalkozásnak nyújtott támogatás odaítélését követõen
részesülhet a b) pontban meghatározott támogatásoktól különbözõ támogatásban.

20. §

(1) Az innovációs klaszter létrehozásához, bõvítéséhez és mûködésének élénkítéséhez kizárólag az innovációs klaszter
mûködtetésére kijelölt jogalanynak nyújtható beruházási és mûködési támogatás.
(2) Az innovációs klasztert mûködtetõ jogalany felel az innovációs klaszter létesítményeinek, eszközeinek és
tevékenységeinek kezeléséért azok használata és az azokhoz való hozzáférés tekintetében.
(3) Az innovációs klaszter létesítményeihez, eszközeihez és tevékenységeihez való hozzáférés nem korlátozható, továbbá
ezek használatáért, az innovációs klaszter tevékenységeiben való részvételért kiszabott díjaknak tükrözniük kell
a költségeket.
(4) Az innovációs klaszter létrehozásához, bõvítéséhez és mûködésének élénkítéséhez kutatóközpontok, képzõ
intézmények, nyílt hozzáférésû kutatási infrastruktúrák (pl. laboratóriumok, tesztelési létesítmény), széles sávú
hálózati infrastruktúrák részesülhetnek beruházási támogatásban.
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(5) Az innovációs klasztereknek nyújtott beruházási támogatásra vagy az innovációs klaszterek élénkítésének mûködési
támogatására az a pályázó jogosult, amely a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg a támogatást nyújtó
részére elemzést nyújt be az innovációs klaszter technológiai szakosodásáról, a létezõ regionális lehetõségekrõl,
a meglévõ kutatási kapacitásáról, hasonló célú klaszterek Európai Unión belüli jelenlétérõl, valamint a klaszterben
folytatott tevékenységek piaci volumenérõl.
21. §

A K+F projekttámogatás esetén elszámolható költségek – melyek körét a pályázati felhívás szûkebben is
meghatározhatja – a következõk lehetnek:
a) a kutatók, fejlesztõk, technikusok és egyéb kisegítõ személyzet számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) szerinti személyi jellegû ráfordításai, a támogatott projektben való foglalkoztatás
arányában, végzett tevékenységük mértékéig,
b) eszközöknek és felszereléseknek a kutatás-fejlesztési projekthez történõ beszerzésének költségei a vételár
mértékéig,
c) épület- és földhasználati költségek a projektben való használatuk idõtartamára, a használat mértékének
megfelelõen; az épületek tekintetében csak a kutatási projekt idõtartamának megfelelõ értékcsökkenési
ráfordítások minõsülnek elszámolható költségnek, földterületek esetében az adásvétel költségei, valamint
a ténylegesen felmerülõ tõkeköltségek is elszámolhatók,
d) harmadik féltõl piaci áron megvásárolt vagy pénzügyi lízingbe vett mûszaki tudás és szabadalmak és egyéb
szellemi termékek, kísérleti fejlesztés bekerülési értéke az Sztv. szerint, ha a tranzakcióra a piaci feltételeknek
megfelelõen került sor; lízinggel történõ finanszírozás esetén a lízingdíjból kizárólag a tõketörlesztõ rész
számolható el,
e) a K+F tevékenységgel kapcsolatban felmerült közvetlen anyagjellegû ráfordítások, ideértve
ea) a piaci feltételek szerint, harmadik féltõl megrendelt kutatás-fejlesztési szolgáltatások díjai az Sztv. szerint,
eb) a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei az Sztv. szerint, ha azokat kizárólag a kutatás-fejlesztési
tevékenységhez veszik igénybe,
ec) anyagköltségek az Sztv. szerint, ha azokat a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe,
ed) az általános költségeknek a K+F projekthez a kutatás-fejlesztést megfelelõen jellemzõ vetítési alap
arányában, a számviteli politikában meghatározott módon, közvetetten hozzárendelt összeg.

22. §

Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatása esetében a tanulmány készítésének az Sztv. szerinti költségei
számolhatóak el.

23. §

Iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségekhez nyújtott támogatás esetén a következõ költségek
számolhatók el:
a) a jognak az elsõ joghatóság által történõ megítélését megelõzõen felmerülõ valamennyi költsége, ideértve
a bejelentés elõkészítésével, benyújtásával és az eljárással kapcsolatos költségeket, valamint a jog megítélése
elõtt a bejelentés megújításakor felmerülõ költségeket,
b) fordítási és egyéb költségek, amelyek egy másik tagállam eljáró hatósága vagy bírósága elõtt a jog
kérelmezésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel,
c) a bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során a jog érvényességének
védelmekor felmerülõ költségek akkor is, ha ezek a költségek a jog megítélését követõen merültek fel.

24. §

Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás esetében az elszámolható költségek azonosak a 21. §-ban
foglaltakkal azzal, hogy a szervezési innováció tekintetében a 21. § b) pontjában foglalt költségek kizárólag
az infokommunikációs technológia eszközeinek és felszerelésének költségeit jelenthetik.

25. §

Az innovációs tanácsadó szolgáltatások igénybevételéhez és az innovációs támogató szolgáltatások
igénybevételéhez nyújtott támogatás tekintetében az igénybe vevõnél a következõ költségek számolhatóak el:
a) az innovációs tanácsadó szolgáltatások tekintetében – az Sztv. szerint – elszámolható költségek:
aa) vezetési tanácsadás,
ab) technológiai segítségnyújtás,
ac) technológiai szolgáltatások,
ad) képzés,
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ae)

b)

szellemi tulajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedelmével, valamint licencia-megállapodásokkal
kapcsolatban nyújtott tanácsadás,
af) a szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás költségei,
az innovációs támogató szolgáltatások tekintetében – az Sztv. szerint – elszámolható költségek:
ba) iroda bérleti díja,
bb) adatbankokhoz történõ hozzáférés költsége,
bc) mûszaki könyvtárak használatának költsége,
bd) piackutatás költsége,
be) laboratóriumhasználat költsége,
bf) minõség-ellenõrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége,
bg) minõséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek.

26. §

A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez nyújtott támogatás alkalmazása esetén az elszámolható költségek
körébe tartozik minden, a magasan képzett munkaerõ kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó, a kis- és
középvállalkozásoknál felmerülõ költség, ide értve a közvetítõ ügynökség igénybevételének költségeit,
a munkaerõ-kölcsönzés díját, valamint a kölcsönzött munkaerõ mobilitási juttatásaként jelentkezõ ráfordításokat
az Sztv. szerint, ha ezen költségek nem haladják meg a piaci árat. A tanácsadás költségei nem számolhatóak el.

27. §

Az innovációs klaszter létrehozásához, bõvítéséhez és mûködésének élénkítéséhez nyújtott beruházási támogatás
esetében az épületek, új mûszaki berendezések, gépek, mûszerek és egyéb berendezések, felszerelések, valamint
immateriális javak bekerülési értéke számolható el az Sztv. szerint.

28. §

Az elszámolható költségek az innovációs klaszterek élénkítésének mûködési támogatása esetében a következõ
tevékenységekhez kapcsolódó személyi és anyagjellegû ráfordítások az Sztv. szerint:
a) az innovációs klaszterek marketingje, melynek célja, hogy az innovációs klaszterben új vállalkozások is részt
vegyenek,
b) az innovációs klaszter létesítményeinek, eszközeinek, tevékenységeinek projekthez rendelt mûködtetése,
c) mûszaki és tudományos oktatási programok, work-shopok és konferenciák szervezése azzal a céllal, hogy
az innovációs klaszter tagjai megosszák egymással ismereteiket és hálózatot építsenek.

8. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
29. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.

30. §

Nem ítélhetõ meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett
eleget,
b) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.

31. §

Egy projekthez igénybe vett összes állami 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.

32. §

(1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy
illetékek levonása elõtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában
nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idõpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja
szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

33. §

E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.
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9. Záró rendelkezések
34. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen meghirdetett felhívások tekintetében kell
alkalmazni.

35. §

E rendelet
a) 6. § a)–h) pontja a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabálya
(HL C 323., 2006. 12. 30., 1. o.) alapján elfogadott, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program „K+F és innováció
a versenyképességért” prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira
rendelt források felhasználására vonatkozó támogatási program címû, N 138/2008. számú bizottsági határozat,
b) 6. § i) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.), valamint
c) 6. § j)–l) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13. cikke, 26–27. cikke, 38–39. cikke (HL L 214., 2008. 8. 9., 3. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

36. §

Hatályát veszti a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és
a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és a támogatás jogcímeirõl szóló 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit
a folyamatban lévõ ügyekre alkalmazni kell.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 31/2012. (VI. 8.) NFM rendelethez
A támogatási intenzitásokat bemutató táblázat

1
2
3
4

5
6

A

B

C

D

Kutatási kategóriák

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalkozás

100%
70%
80%

100%
60%
75%

100%
50%
65%

45%
60%

35%
50%

25%
40%

Alapkutatás
Ipari kutatás
Ipari kutatás a következõ feltételekkel:
– vállalkozások közötti együttmûködés
– nagyvállalatok esetében együttmûködés
határon átnyúló vagy legalább egy
kis- és középvállalkozással, vagy
– vállalkozás együttmûködése
egy kutatási szervezettel
– az eredmények terjesztése
Kísérleti fejlesztés
Kísérleti fejlesztés a következõ feltételekkel:
– vállalkozások közötti együttmûködés
– nagyvállalatok esetében együttmûködés
határon átnyúló vagy legalább egy
kis- és középvállalkozással, vagy
– vállalkozás együttmûködése
egy kutatási szervezettel
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A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelete
a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Társadalmi Megújulás Operatív Program elõirányzatából nyújtott, az Európai Unió mûködésérõl
szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználására,
kezelésére, mûködtetésére terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában
1. alapkutatás: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 30. cikk 2. pontja szerinti
kutatás,
2. állami támogatás: az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének
a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
3. általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontja szerinti képzés,
4. átlátható formában nyújtott támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti támogatás,
5. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,
6. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja
szerinti költség,
7. fogyatékkal élõ munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,
8. hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti munkavállaló,
9. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott fogalom,
10. ipari kutatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 3. pontja szerinti kutatás,
11. kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában megfelel
a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,
12. kísérleti fejlesztés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 4. pontja szerinti fejlesztés,
13. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,
14. közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahely: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja
szerinti munkahely,
15. kutatási szervezet: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 1. pontja szerinti szervezet,
16. K+F projekttámogatás: alapkutatásra, ipari kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló projekthez nyújtott
támogatás,
17. mezõgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti termék,
18. mezõgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontja szerinti feldolgozás,
19. mezõgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti
forgalomba hozatal,
20. nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,
21. nagyvállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti vállalkozás,
22. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,
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referencia alapkamatláb: az Atr. 2. § 13. pontja szerinti kamatláb,
saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,
súlyosan hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 19. pontja szerinti
munkavállaló,
személyi jellegû ráfordítás: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 79. § (1) bekezdése
szerinti ráfordítás,
szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az elõállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési,
illetve a szolgáltatási folyamat alapvetõ változását vagy bõvülését eredményezné,
támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti eszköz,
védett munkahely: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 21. pontja szerinti munkahely.

3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program elõirányzatából nyújtható állami támogatásnak minõsülõ
támogatások jogcímei
3. §

A Társadalmi Megújulás Operatív Program elõirányzatából nyújtható állami támogatásnak minõsülõ támogatások
a következõ jogcímeken használhatók fel:
1. munkatapasztalat-szerzés támogatása,
2. munkahelyteremtéshez kapcsolódó foglalkoztatási támogatás,
3. hátrányos helyzetû munkavállalók foglalkoztatási támogatása,
4. megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatási támogatása,
5. megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó többletköltségek megtérítése,
6. foglalkoztatási programok (munkaerõ-piaci programok) támogatása,
7. munkavállalók képzése, átképzése,
8. menedzsment-szolgáltatások fejlesztése és menedzseri kompetenciák fejlesztését segítõ képzések a
felsõoktatásban,
9. innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedõ projektjeinek támogatása,
10. kutatási potenciál bõvítéséhez szükséges felsõoktatási intézményi szolgáltatói- és ügyfélkapacitás bõvítése,
a tudás- és technológiatranszferrel összefüggõ tevékenységek támogatása,
11. munkahelyi egészséggel és biztonsággal összefüggõ tervek, valamint a munkahelyi egészségtervek
létrehozásának és minõségbiztosításának támogatása,
12. szervezetek humánerõforrás-gazdálkodásával kapcsolatos fejlesztések támogatása,
13. munkaerõ-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatása,
14. alapkutatás, alkalmazott kutatás támogatása,
15. kísérleti fejlesztés támogatása,
16. mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok készítésének támogatása,
17. szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszerzésének, érvényesítésének támogatása,
18. továbbképzési programok tervezése, akkreditálása és lebonyolítása,
19. belsõ intézményi, illetve intézmények közötti, partnerségben megvalósított képzések, továbbképzések
megvalósítása,
20. együttnevelést támogató továbbképzési programok beszerzése, lebonyolítása, az integrált oktatás feltételei
elterjesztésének támogatása,
21. intézményi érzékenyítõ, felkészítõ tréningek, programok megtartása,
22. utazó pedagógusi szolgáltatás kiépítése,
23. a kidolgozott egységes hazai, szakmai módszertani standardok kialakítása, intézményi adaptációja, valamint
a szükséges eszközfejlesztés és adatfelvétel biztosítása,
24. többségi intézménybe való áthelyezési programokhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása,
25. a szakiskolai lemorzsolódást megelõzõ pedagógiai és továbbképzési programok tervezése, akkreditálása,
26. pilot programok lebonyolítása,
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27. komplex tartalom-, módszer- és kurrikulum-fejlesztés, tananyag- és kompetenciafejlesztés, adaptáció
továbbfejlesztés, ehhez kapcsolódó honlap- és adatbázis-fejlesztés,
28. képzõk képzése, a pedagógusképzést támogató hálózatok korszerûsítése,
29. a tudáshasznosulást, tudástranszfert segítõ eszköz- és feltételrendszer kialakítása,
30. hátrányos helyzetû tanulók versenyképességének biztosítását elõsegítõ képzések, továbbképzések támogatása,
31. egészségfejlesztési programok támogatása,
32. minõségmenedzsment rendszerek bevezetése, terjesztése, tanúsítása és akkreditálása,
33. minõségmenedzsment rendszerek bevezetéséhez, terjesztéséhez, tanúsításához és akkreditálásához kapcsolódó
szakértõi, tanácsadási tevékenység,
34. beruházási, fejlesztési tervek, megvalósíthatósági tervek minõségbiztosításához kapcsolódó szakértõi,
tanácsadási tevékenység,
35. közszolgáltatási feladatok ellátása,
36. újonnan létrehozott kisvállalkozások támogatása,
37. munkába járáshoz adott utazási költségtérítés,
38. munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség-támogatás,
39. projekthez kapcsolódó mûködési költségek támogatása,
40. projekt-elõkészítés támogatása,
41. az egész életen át tartó tanulást, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális tevékenységek,
42. eszközbeszerzés.

4. A támogatásban részesíthetõk, kedvezményezettek köre
4. §

E rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkezõ magánszemély részére nyújtható.

5. A támogatások formái
5. §

(1) Az elõirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogalanyok részére
mûködési támogatásnak nem minõsülõ, vissza nem térítendõ támogatás nyújtható.
(2) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján kizárólag átlátható formában
nyújtott támogatás nyújtható.

6. Támogatási kategóriák
6. §

A 3. §
a) 1–42. pontja alapján csekély összegû támogatás nyújtható,
b) 6–7., 18–19., 28. és 30. pontja alapján képzési célú támogatás nyújtható,
c) 2., 4. és 42. pontja alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás nyújtható,
d) 1. és 4. pontja alapján fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában támogatás
nyújtható,
e) 1. és 3. pontja alapján hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában támogatás
nyújtható,
f) 6. pontja alapján fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához, valamint hátrányos helyzetû munkavállalók
felvételéhez bértámogatás formájában támogatás nyújtható,
g) 5., 6. és 42. pontja alapján fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére
támogatás nyújtható,
h) 14. és 15. pontja alapján K+F projekttámogatás nyújtható,
i) 16. pontja alapján mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz támogatás nyújtható,
j) 17. pontja alapján kis- és középvállalkozás részére szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez
támogatás nyújtható,
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k)

9. és 10. pontja alapján vállalkozások részére K+F projekttámogatás, mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz,
valamint kis- és középvállalkozás részére szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez támogatás
nyújtható,
l) 8–10., 16., 33–34. pontja alapján kis- és középvállalkozás részére tanácsadásra támogatás nyújtható,
m) 33. pontja alapján kis- és középvállalkozás vásárokon, kiállításokon való részvételéhez támogatás nyújtható,
n) 35. pontja alapján közszolgáltatások ellentételezése formájában támogatás nyújtható,
o) 36. pontja alapján újonnan létrehozott kisvállalkozások részére támogatás nyújtható.

7. A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok
7. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg a
200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.
(4) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.
(5) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással,
ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

8. A képzési támogatásra vonatkozó szabályok
8. §

(1) Képzési célú támogatást munkavállaló általános és speciális képzéséhez lehet nyújtani.
(2) Elszámolható költségek:
a) az oktatók személyi jellegû költségei,
b) az oktatók és a képzésben részt vevõk utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,
c) egyéb folyó költségek, különösen a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt
céljaira használják,
e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,
f) a képzésben részt vevõk személyes költségei az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével
egyezõ összegig.
(3) A képzésben részt vevõk személyes költségei csak a képzésben ténylegesen eltöltött idõ mértékéig – a termelésben
töltött idõ levonása után – vehetõk számításba.
(4) Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyítékokkal kell alátámasztani, áttekinthetõen és tételesen részletezve.
(5) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból
származó összes támogatás – beleértve a projekthez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg a (6) és (7) bekezdésben meghatározott mértékeket.
(6) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-át,
b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-át.
(7) A (6) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ támogatási
intenzitásig növelhetõ a következõk szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékkal élõ vagy hátrányos helyzetû munkavállalók képzéséhez nyújtott támogatás
esetén,
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a támogatást kisvállalkozásnak
nyújtják.
(8) Ha valamely támogatási projektben mind speciális képzés, mind általános képzési összetevõk szerepelnek, amelyek
a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási
projektben szereplõ képzés speciális képzés, illetve általános képzés jellege nem állapítható meg, a (6) bekezdés
b) pontja szerinti speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitást kell alkalmazni.
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9. A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásra vonatkozó szabályok
9. §

(1) E rendelet alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás
költségei a következõ költségekbõl tevõdnek össze:
a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévõ
létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történõ diverzifikációjához vagy
egy meglévõ létesítmény termelési folyamatának alapvetõ megváltoztatásához kapcsolódik, vagy
b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került
vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.
(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történõ beruházás elszámolható költségeinek
hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves
becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem
lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredõ kedvezõbb értéket – kell kiszámítani.
(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból
származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott mértékeket.
(4) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minõsülõ kockázati
tõkejuttatásban, a támogatási intenzitást az Atr. 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.

10. §

(1) A következõ költségek számolhatóak el:
a) a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek az Sztv. szerinti bekerülési értéke,
b) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
c) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke, kivéve,
ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülõ létesítményben használja (a továbbiakban:
támogatható immateriális javak),
d) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek,
e) ingatlan bérletének költségei,
f) a projekt befejezését követõ harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a
munkakör létrehozásának napjától számítva.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás
tartalmazza. A pályázati felhívás az elszámolható költségek körét az (1) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is
meghatározhatja.
(3) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt
vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.
(4) A földterület és az épületek kivételével az eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe
venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a futamidõ lejárta utáni
megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének
várható idõpontját követõen a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, kis- és középvállalkozás
esetében még legalább három évig kell folytatódnia.
(5) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha kis- és
középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve a kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz
támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

11. §

Nem nyújtható támogatás a következõ költségekre:
a) szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára a létesítmény felvásárlásakor,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján az 4. § szerinti
kedvezményezett, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló
társaságtól szerzett be,
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nagyvállalkozásnál a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, kivéve a létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát, valamint a földterület, telek bekerülési értékét,
személygépkocsi bekerülési értéke,
szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ eszközök) bekerülési értéke.

(1) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást a projekt
befejezésétõl számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja
az érintett régióban.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem zárja ki a fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors
technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált eszköz cseréjét, ha a
fenntartási idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A fejlesztés
eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási idõszak alatt
korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követõ fenntartási idõszakban a kedvezményezett a fejlesztés
eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási idõszak alatt
korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.
(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor,
illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
(4) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a támogatásban részesíthetõ immateriális javakat
a fenntartási idõszak alatt az érintett régióban használja fel. Nagyvállalkozás esetében az immateriális javak aránya
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatóak el,
ha teljesítik a következõ feltételeket:
a) kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használhatóak fel,
b) adott immateriális javaknál értékcsökkenési leírás alkalmazandó,
c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály
szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,
d) a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig
a regionális támogatásban részesülõ létesítményben kell maradniuk.
(5) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának
költsége számolható el.
(6) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett
azokat az új munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan az elszámolható költséget a támogatási intenzitás számítása
során figyelembe vette, a beruházás befejezésétõl számított három éven belül hozza létre, és minden munkahelyet
legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig az érintett régióban tartsa fenn.
(7) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan létrehozott
munkakörökben foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám a kérelem (pályázat) benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlagában a kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidõben
alkalmazott személyek számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának
megállapításakor a részmunkaidõs és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidõben alkalmazottak arányos
törtrészének felelnek meg.
(8) Ha a beruházást, illetve a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat
befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt
használati megállapodásnak és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajznak a pályázati
dokumentációval történõ benyújtása.
(9) A vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a fenntartási idõszak végéig
kizárólag a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelõen hasznosíthatók.
Az elõirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a támogatási döntés kedvezményezettjének
tulajdonába kerül – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 87. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerzõdésben foglalt
kötelezettségek lejártáig csak a támogatási döntéshozó elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, adható bérbe
vagy más használatába, illetve terhelhetõ meg. Ha az elidegenítéshez vagy bérbeadáshoz a támogatási döntéshozó
hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésének
kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz
értékére esõ támogatás idõarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét az Ávr. szerint visszafizetni.

11660

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 69. szám

10. A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás
13. §

(1) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási
intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott idõszak – amely alatt a fogyatékkal élõ munkavállaló
foglalkoztatásban van – bérköltségének 75%-át. Ha a foglalkoztatás 12 hónapnál rövidebb, a támogatást arányosan
csökkenteni kell.
(2) A fogyatékkal élõ munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell
eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés,
munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidõ csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti
jogszerû elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt.

11. A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott
támogatás
14. §

(1) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás
támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(2) Elszámolható költségnek minõsülnek a bérköltségek, kivéve azokat a költségeket, amelyek a nem fogyatékkal élõ
munkavállalók foglalkoztatásának költségein felül merülnek fel.
(3) Az elszámolható költségek a következõk:
a) a helyiségek átalakításának költségei,
b) a fogyatékkal élõ munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazásához kapcsolódó költségek,
c) a fogyatékkal élõ munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, a szoftverek
beszerzésének és érvényesítésének költségei, beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas
technológiai felszerelések költségeit is,
d) ha a kedvezményezett védett munkahelyeket biztosít, az érintett létesítmény létrehozásának, üzembe
helyezésének vagy kibõvítésének költségei, továbbá minden, a fogyatékkal élõ munkavállalók alkalmazásából
közvetlenül eredõ adminisztrációs és szállítási költség.

12. A hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásokra
vonatkozó szabályok
15. §

(1) A hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási
intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követõ legfeljebb 12 hónap, súlyosan hátrányos helyzetû munkavállalók
esetében 24 hónap bérköltségének 50%-át. Ha a foglalkoztatás a fenti idõszakoknál rövidebb, a támogatást arányosan
csökkenteni kell.
(2) A hátrányos helyzetû munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését
kell eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés,
munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidõ csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti
jogszerû elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt.

13. K+F projekttámogatás
16. §

(1) A K+F projekttámogatás esetén a támogatott résznek teljes egészében a következõ kutatás-fejlesztési fajták egyikébe
kell tartoznia:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés.
(2) Ha egy projekt több feladatot foglal magában, az egyes feladatokat minõsíteni kell aszerint, hogy melyik,
az (1) bekezdésben meghatározott kutatásfajták közé tartozik.
(3) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (6) bekezdés a) pontja
szerinti együttmûködési projektben résztvevõket. Ha olyan kutatás-fejlesztési projekt részesül támogatásban, amely
kutatási szervezetek és vállalkozások együttmûködésében valósul meg, az adott projekthez nyújtott közvetlen
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kormányzati hozzájárulás és – ha támogatásnak minõsül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása
nem haladhatja meg az egyes kedvezményezettre alkalmazandó támogatási intenzitást.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatásnál az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatásnál az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-át.
Az ipari kutatásra és a kísérleti fejlesztésre a (4) bekezdésben megállapított támogatási intenzitás 10 százalékponttal
növelhetõ a középvállalkozások, 20 százalékponttal a kisvállalkozások esetében.
Az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ támogatási
intenzitásig további 15 százalékpontos növelés adható, ha
a) a projekt legalább két, egymástól független vállalkozás tényleges együttmûködésével valósul meg, és a
következõ feltételek teljesülnek:
aa) egyik vállalkozás sem viseli az együttmûködésen alapuló projekt elszámolható költségeinek több mint
70%-át, és
ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással folytatott együttmûködésben valósul meg, vagy legalább
két különbözõ tagállamban végzik,
b) a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttmûködésével valósul meg, és a következõ
feltételek teljesülnek:
ba) a kutatási szervezet az elszámolható projektköltségek legalább 10%-át viseli, és
bb) a kutatási szervezet jogosult a kutatási projektek eredményeinek közzétételére, ha azok a szervezet által
végzett kutatásból származnak, vagy
c) ipari kutatás esetében a projekt eredményeit széles körben, technikai és tudományos konferenciák keretében,
tudományos és mûszaki folyóiratokban, szabadon hozzáférhetõ adattárakban vagy nyílt és szabad forráskódú
szoftvereken keresztül terjesztik.
A (6) bekezdés a) és b) pontja alkalmazása szempontjából az alvállalkozásba adás nem minõsül tényleges
együttmûködésnek.
Az elszámolható költségek a következõk:
a) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült személyi jellegû ráfordítások az Sztv. szerint, ideértve kizárólag
a kutatók, fejlesztõk, technikusok és egyéb kisegítõ személyzet foglalkoztatásához kapcsolódóan felmerült
személyi jellegû ráfordításokat a támogatott projektben való foglalkoztatásuk arányában,
b) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült anyagjellegû ráfordítások, ideértve
ba) az anyagköltséget,
bb) az igénybe vett szolgáltatásokat (beleértve a szerzõdéses kutatás-fejlesztés költségét, a tanácsadás és
hasonló szolgáltatások igénybevétele költségét, valamint az épület- és földhasználattal összefüggésben
igénybe vett szolgáltatások miatti költségeket),
bc) az egyéb szolgáltatásokat,
c) az általános költségeknek a projekthez – a kutatás-fejlesztést megfelelõen jellemzõ – vetítési alap arányában,
a számviteli politikában meghatározott módon hozzárendelt összege,
d) a projekttel összefüggésben használt épület Sztv. szerinti értékcsökkenési leírásának a támogatott projektben
való használat mértékében meghatározott összege, a projekttel összefüggésben használt földterület beszerzése
esetén annak bekerülési értéke, valamint az adásvétellel összefüggésben felmerülõ egyéb költségei,
e) a mûszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, felszerelések Sztv. szerinti bekerülési értéke a támogatott
projektben való használatuk mértékéig,
f) a harmadik féltõl piaci áron megvásárolt, pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalmak Sztv. szerinti bekerülési
értéke, illetve a lízingdíjak tõketörlesztõ része.
A (8) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti szerzõdéses kutatás-fejlesztés költsége, valamint a (8) bekezdés f) pontja
szerint vásárolt, pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalom bekerülési értéke, illetve lízingdíjának tõketörlesztõ
összege abban az esetben vehetõ figyelembe az elszámolható kiadások között, ha a szerzõdéskötésre a piaci
feltételeknek megfelelõen került sor.
Valamennyi elszámolható költségnek a kutatás-fejlesztés adott fajtájához kell kapcsolódnia.
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14. Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatása
17. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
a) kis- és középvállalkozásnál az ipari kutatási tevékenységeket elõkészítõ tanulmányok esetében az elszámolható
költségek 75%-át, és a kísérleti fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ tanulmányok esetében az elszámolható
költségek 50%-át,
b) nagyvállalkozásoknál az ipari kutatási tevékenységeket elõkészítõ tanulmányok esetében az elszámolható
költségek 65%-át, és a kísérleti fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ tanulmányok esetében az elszámolható
költségek 40%-át.
(2) Elszámolható költségek a tanulmánnyal összefüggésben felmerült anyagjellegû és személyi jellegû ráfordítások.

15. A kis- és középvállalkozás részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségekhez
nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok
18. §

(1) A kis- és középvállalkozás részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségekhez nyújtott
támogatások esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 16. § (4) bekezdése alá tartozó kutatás-fejlesztési
támogatás azon intenzitását, amely az érintett ipari tulajdonjogokhoz elsõként vezetõ kutatási tevékenységekre
vonatkozna.
(2) Az elszámolható költségek a következõk:
a) az oltalomnak az elsõ iparjogvédelmi hatóság által történõ megítélését megelõzõen felmerülõ valamennyi
költség, beleértve a bejelentés elõkészítéséhez, benyújtásához és a vizsgálatához kapcsolódó költségeket,
valamint az oltalom megadása elõtt az iparjogvédelmi oltalom megszerzése iránti eljárásban felmerülõ
költségeket,
b) fordítási és egyéb költségek, amelyek az oltalomnak – az a) pontban szereplõ iparjogvédelmi hatóságtól eltérõ –
másik iparjogvédelmi hatóság elõtt, az oltalom megszerzésével vagy érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel,
c) az oltalom megadása iránti hivatalos eljárásban, illetve az esetleges felszólalási eljárás során az oltalom
érvényességének védelme érdekében felmerülõ költségek, abban az esetben is, ha ezek a költségek az oltalom
megadását követõen merülnek fel.

16. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozás vásárokon való
részvételéhez kapcsolódó támogatás
19. §

(1) E támogatási program keretében a kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz, valamint a kis- és
középvállalkozás vásárokon való részvételéhez kapcsolódó támogatást az elszámolható költségek 50%-áig lehet
odaítélni.
(2) A tanácsadáshoz kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a külsõ tanácsadók által nyújtott
szolgáltatások tanácsadói költségei. Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy idõszakosan visszatérõ
tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mûködési költségeihez, különösen a folyamatos
adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.
(3) A vásárokon való részvételhez kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a vállalkozásnak valamely
kiállításon vagy vásáron való elsõ részvétele esetén a kiállító helyiség bérletével, felállításával és mûködtetésével
kapcsolatos költségek.

17. A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok
20. §

(1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett
kaphat.
(2) A közszolgáltatások ellátásához nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely
mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, beleértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
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javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikknek megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban
részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra, és levonható az arra az idõszakra
fizetendõ támogatás összegébõl.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.

18. Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok
21. §

(1) E rendelet alapján:
a) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területeken újonnan létrehozott kisvállalkozások
részére 2 millió euró,
b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területeken újonnan létrehozott kisvállalkozások
részére 1 millió euró támogatás nyújtható.
(2) A támogatás éves összege nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti összeg 33%-át.
(3) A támogatási intenzitás mértékére a 800/2008/EK bizottsági rendelet 14. cikk (4) bekezdése irányadó.
(4) Elszámolható költségnek minõsülnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt költségek.

19. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
22. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.

23. §

(1) Nem ítélhetõ meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett
eleget,
b) – a közszolgáltatás ellentételezése kivételével – a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.
(2) Nem ítélhetõ meg a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás
a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.

24. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a kedvezményezett még a projekt
megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
(2) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni, hogy
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy
e) regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett
támogatott régióban valósult volna meg.

25. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különbözõ
elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási
jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más,
a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, vagy csekély
összegû támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás,
vagy támogatási összeg túllépéséhez.
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(2) Egy projekthez igénybe vett összes állami 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.
(3) A fogyatékkal élõ munkavállalóknak nyújtott támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában
halmozható a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott egyéb támogatással,
ha az nem vezet az érintett munkavállalók alkalmazási idejének bármely idõszakában a vonatkozó költségek 100%-át
meghaladó támogatási intenzitáshoz.
26. §

(1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy
illetékek levonása elõtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában
nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idõpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja
szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

27. §

(1) A támogatott projektek megkezdése idõpontjának a következõ idõpontok minõsülnek:
a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi szerzõdés
alapján a kivitelezõ nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan,
b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az elsõ beszerzett gép, berendezés, anyag,
termék megrendelését igazoló okmányon feltüntetett nap,
c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének
napja,
d) ha a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, beszerzés) kiterjedõen valósítják meg, a projekt
megkezdésének idõpontja az egyes célterületeknek megfelelõ tevékenységek kezdési idõpontjai közül
a legkorábbi idõpont.
(2) A projekt-elõkészítõ tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás (1) bekezdésben
meghatározott megkezdésének.

28. §

E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

20. Záró rendelkezések
29. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen meghirdetett felhívások tekintetében kell
alkalmazni.

30. §

E rendelet
a) 6. § a) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),
b) 6. § b)–m), o) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13–14. cikke, 26–27. cikke, 31–33. cikke, 38–39. cikke, valamint
40–42. cikke (HL L 214., 2008. 8. 9., 3. o.),
c) 6. § n) pontja az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

31. §

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.3.3 Munkahelymegõrzõ támogatás képzéssel kombinálva címû
konstrukcióval összefüggésben a vállalkozások az alkalmazottaik létszámát (a nyugellátásban, szociális ellátásban
nem részesülõ, munkaviszonyban vagy szövetkezeti tag munkaviszonyban foglalkoztatottak számát) az állami
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adóhatóság által az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. §-a alapján kiállított adóhatósági igazolással
(hatósági bizonyítvánnyal) igazolják. A hatósági bizonyítványban az állami adóhatóság a vállalkozás alkalmazottainak
létszámát az adóhatóság nyilvántartásának az igazolás kiállításának napján fennálló állapota szerint (a kiállítást
kettõvel megelõzõ hónap utolsó napján foglalkoztatott létszámra vonatkozóan) tünteti fel.
32. §

Hatályát veszti a Társadalmi Megújulás Operatív Program elõirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó
Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM
rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre alkalmazni kell.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelete
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program elõirányzatából nyújtott, az Európai Unió
mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások
felhasználására, kezelésére, mûködtetésére terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. alapkutatás: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 30. cikk 2. pontja szerinti
kutatás,
2. állami támogatás: az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének
a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
3. átlátható formában nyújtott támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti támogatás,
4. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,
5. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja
szerinti költség,
6. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott
immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, ha a létesítmény
bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a felvásárlást egy független
beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülése
esetén nem független beruházó végzi,
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7. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerint javak,
8. ipari kutatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 3. pontja szerinti kutatás,
9. kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában megfelel
a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,
10. kísérleti fejlesztés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 4. pontja szerinti fejlesztés,
11. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,
12. közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahely: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja
szerinti munkahely,
13. kutatási szervezet: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 1. pontja szerinti szervezet,
14. nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,
15. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,
16. referencia alapkamatláb: az Atr. 2. § 13. pontja szerinti kamatláb,
17. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
18. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az elõállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési,
illetve a szolgáltatási folyamat alapvetõ változását vagy bõvülését eredményezné,
19. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
20. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
21. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti eszköz.

3. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program elõirányzatából nyújtható állami támogatásnak minõsülõ
támogatások jogcímei
3. §

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program elõirányzatából nyújtható állami támogatásnak minõsülõ támogatások
a következõ jogcímeken használhatók fel:
1. korszerû vállalati kutatói, képzési, szakmagyakorlati hely kialakítása,
2. vállalkozások és egyetemek, illetve kutatóhelyek közötti együttmûködéshez szükséges kutatás-fejlesztési és
innovációs infrastruktúra feltételeinek megteremtése, különös tekintettel új termékek, technológiák, módszerek
és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas környezet megteremtésére,
3. a régiókban mûködõ kutatóhelyek és vállalkozások közötti technológiatranszfer felgyorsítása és fokozása,
4. a kutatás-fejlesztési eredmények átadására képes innovációs transzferszolgáltatások (szükséges létesítmények)
megteremtése,
5. regionális járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése,
6. az oktatási-kulturális intézmények közötti együttmûködést szolgáló infrastruktúra fejlesztése,
7. korszerû oktatási és kulturális szolgáltatásokat, intézményi irányítást, információáramlást támogató informatikai
háttér kiépítése,
8. közszolgáltatások fejlesztése,
9. kulturális közösségi létesítmények kialakítása, fejlesztése,
10. közgyûjtemények iskolabarát fejlesztése, a kulturális örökség értékeinek hozzáférhetõvé tétele.

4. A támogatásban részesíthetõk, kedvezményezettek köre
4. §

E rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból támogatás a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkezõ magánszemély részére nyújtható.

5. A támogatások formái
5. §

(1) Az elõirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogalanyok részére
mûködési támogatásnak nem minõsülõ, vissza nem térítendõ támogatás nyújtható.
(2) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján kizárólag átlátható formában
nyújtott támogatás nyújtható.
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6. Támogatási kategóriák
6. §

A 3. §
a) 1–10. pontja alapján csekély összegû (de minimis) támogatás nyújtható,
b) 1., 4. és 6–7. pontja alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás nyújtható,
c) 2–3. pontja alapján a kutatás-fejlesztési és innovációs projekttámogatáshoz, a mûszaki megvalósíthatósági
tanulmányokhoz és a kis- és középvállalkozás részére szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez
támogatás nyújtható,
d) 2–4. pontja alapján kis- és középvállalkozás részére tanácsadásra és kis- és középvállalkozás vásárokon,
kiállításokon való részvételéhez támogatás nyújtható,
e) 8. pontja alapján közszolgáltatások ellentételezésére és fejlesztésére támogatás nyújtható,
f) 6–7. és 9–10. pontja alapján kulturális célú támogatás nyújtható.

7. A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok
7. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.
(4) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.
(5) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

8. A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásra vonatkozó szabályok
8. §

(1) E rendelet alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás
költségei a következõ költségekbõl tevõdnek össze:
a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévõ
létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történõ diverzifikációjához vagy
egy meglévõ létesítmény termelési folyamatának alapvetõ megváltoztatásához kapcsolódik, vagy
b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került
vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.
(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történõ beruházás elszámolható költségeinek
hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves
becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem
lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredõ kedvezõbb értéket – kell kiszámítani.
(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból
származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott mértékeket.
(4) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minõsülõ kockázati
tõkejuttatásban, a támogatási intenzitást az Atr. 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.

9. §

(1) A következõ költségek számolhatóak el:
a) a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
szerinti bekerülési értéke,
b) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
c) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke, kivéve,
ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülõ létesítményben használja (a továbbiakban:
támogatható immateriális javak),
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d)
e)
f)

(2)

(3)
(4)

(5)

pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek,
ingatlan bérletének költségei, vagy
a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege,
a munkakör létrehozásának napjától számítva.
Az (1) bekezdésben meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza.
A pályázati felhívás az elszámolható költségek körét az (1) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is
meghatározhatja.
Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt
vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.
A földterület és az épületek kivételével az eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe
venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, valamint a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a futamidõ lejárta
utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt
befejezésének várható idõpontját követõen a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, kis- és
középvállalkozás esetében még legalább három évig kell folytatódnia.
A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy ha kis- és
középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz
támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

10. §

Nem nyújtható támogatás a következõ költségekre:
a) szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján az 4. § szerinti
kedvezményezett, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló
társaságtól szerzett be,
d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ eszközök) bekerülési értéke,
e) személygépkocsi bekerülési értéke,
f) nagyvállalkozásnál a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát, valamint a földterület, telek bekerülési értékét.

11. §

(1) A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget
vállal arra, hogy a beruházást a projekt befejezésétõl számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében
legalább három évig – fenntartja az érintett régióban.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem zárja ki a fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors
technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált eszköz cseréjét, ha a
fenntartási idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A fejlesztés
eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási idõszak alatt
korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követõ fenntartási idõszakban a kedvezményezett a fejlesztés
eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási idõszak alatt
korszerûtlenné vált üzem illetve eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.
(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor,
illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
(4) A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a támogatásban
részesíthetõ immateriális javakat a fenntartási idõszak alatt az érintett régióban használja fel. Nagyvállalatok esetében
az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Az immateriális javak csak abban
az esetben számolhatóak el, ha teljesítik a következõ feltételeket:
a) kizárólag a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásban részesülõ létesítményben használhatóak fel,
b) adott immateriális javaknál értékcsökkenési leírás alkalmazandó,
c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály
szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs, és
d) a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig
a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásban részesülõ létesítményben kell maradniuk.
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(5) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett
azokat az új munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan az elszámolható költséget a támogatási intenzitás számítása
során figyelembe vette, a beruházás befejezésétõl számított három éven belül hozza létre, és minden munkahelyet
legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig az érintett régióban tartsa fenn.
(6) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan létrehozott
munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a kérelem (pályázat) benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlagában a kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidõben
alkalmazott személyek számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának
megállapításakor a részmunkaidõs és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidõben alkalmazottak arányos
törtrészének felelnek meg.
(7) Ha a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat
befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt
használati megállapodásnak és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajznak a pályázati
dokumentációval történõ benyújtása.
(8) A vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a fenntartási idõszak végéig kizárólag a
támogatási szerzõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelõen hasznosíthatók. Az elõirányzatból
támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül –
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak
a támogatási döntéshozó elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, illetve
terhelhetõ meg. Ha az elidegenítéshez a támogatási döntéshozó hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje
mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés
kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére esõ támogatás idõarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét
az Ávr. szerint visszafizetni.

9. A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás célja, a támogatás mértéke
12. §

E rendelet alapján kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás alapkutatáshoz, ipari kutatáshoz, kísérleti fejlesztéshez,
mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok készítéséhez, szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez és
érvényesítéséhez nyújtható.

13. §

(1) A K+F projekttámogatás esetén az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható
támogatás támogatási intenzitása 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.
(2) Ha egy projekt több feladatot foglal magában, az egyes feladatokat minõsíteni kell aszerint, hogy melyik,
az (1) bekezdésben meghatározott kutatásfajták közé tartozik.
(3) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (5) bekezdés a) pontja
szerinti együttmûködési projektben résztvevõket. Ha olyan projekt részesül támogatásban, amely kutatási
szervezetek és vállalkozások együttmûködésében valósul meg, az adott projekthez nyújtott közvetlen kormányzati
hozzájárulás és – ha támogatásnak minõsül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja
meg az egyes kedvezményezettre alkalmazandó támogatási intenzitást.
(4) Az ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre az (1) bekezdésben megállapított támogatási intenzitás 10 százalékponttal
növelhetõ a középvállalkozások, 20 százalékponttal a kisvállalkozások esetében.
(5) Az ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ támogatási intenzitásig
további 15 százalékpontos növelés adható, ha
a) a projekt legalább két, egymástól független vállalkozás tényleges együttmûködésével valósul meg, és
a következõ feltételek teljesülnek:
aa) egyik vállalkozás sem viseli az együttmûködésen alapuló projekt elszámolható költségeinek több mint
70%-át, és
ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással folytatott együttmûködésben valósul meg, vagy legalább
két különbözõ tagállamban végzik,
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b)

a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttmûködésével valósul meg, és a következõ
feltételek teljesülnek:
ba) a kutatási szervezet az elszámolható projektköltségek legalább 10%-át viseli és
bb) a kutatási szervezet jogosult a kutatási projektek eredményeinek közzétételére, ha azok a szervezet által
végzett kutatásból származnak, vagy
c) ipari kutatás esetében a projekt eredményeit széles körben, technikai és tudományos konferenciák keretében,
tudományos és mûszaki folyóiratokban, szabadon hozzáférhetõ adattárakban vagy nyílt és szabad forráskódú
szoftvereken keresztül terjesztik.
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontja alkalmazása szempontjából az alvállalkozásba adás nem minõsül tényleges
együttmûködésnek.
(7) A mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatása esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) kis- és középvállalkozásnál az ipari kutatási tevékenységeket elõkészítõ tanulmányok esetében az elszámolható
költségek 75%-át, a kísérleti fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ tanulmányok esetében az elszámolható
költségek 50%-át,
b) nagyvállalkozásoknál az ipari kutatási tevékenységeket elõkészítõ tanulmányok esetében az elszámolható
költségek 65%-át, a kísérleti fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ tanulmányok esetében az elszámolható
költségek 40%-át.
(8) A kis- és középvállalkozás részére szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez és érvényesítéséhez nyújtott
támogatások esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott mértéket
azzal, hogy ahhoz a kutatási tevékenységhez tartozó támogatási intenzitást kell figyelembe venni, amellyel elõször
sikerült megszerezni az érintett szabadalmi vagy iparjogvédelmi jogot.
14. §

(1) A K+F projekttámogatás alkalmazásában elszámolható költségek a következõk:
a) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült személyi jellegû ráfordítások az Sztv. szerint, ideértve kizárólag
a kutatók, fejlesztõk, technikusok és egyéb kisegítõ személyzet foglalkoztatásához kapcsolódóan felmerült
személyi jellegû ráfordításokat a támogatott projektben való foglalkoztatásuk arányában,
b) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült anyagjellegû ráfordítások, ideértve
ba) az anyagköltséget,
bb) az igénybe vett szolgáltatásokat (beleértve a szerzõdéses kutatás-fejlesztés és innováció költségét,
a tanácsadás és hasonló szolgáltatások igénybevétele költségét, valamint az épület- és földhasználattal
összefüggésben igénybe vett szolgáltatások miatti költségeket), és
bc) az egyéb szolgáltatásokat,
c) az általános költségeknek a projekthez – a kutatás-fejlesztés és innovációt megfelelõen jellemzõ – vetítési alap
arányában, a számviteli politikában meghatározott módon hozzárendelt összege,
d) projekttel összefüggésben használt épület Sztv. szerinti értékcsökkenési leírásának a támogatott projektben való
használat mértékében meghatározott összege, a projekttel összefüggésben használt földterület beszerzése
esetén annak bekerülési értéke, valamint az adásvétellel összefüggésben felmerülõ egyéb költségei,
e) mûszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, felszerelések Sztv. szerinti bekerülési értéke a támogatott
projektben való használatuk mértékéig, és
f) harmadik féltõl piaci áron megvásárolt, pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalmak Sztv. szerinti bekerülési
értéke, illetve a lízingdíjak tõketörlesztõ része.
(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti szerzõdéses kutatás-fejlesztés és innováció költsége, valamint
az (1) bekezdés f) pontja szerint vásárolt, pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalom bekerülési értéke, illetve
lízingdíjának tõketörlesztõ összege abban az esetben vehetõ figyelembe az elszámolható költségek között, ha
a szerzõdéskötésre a piaci feltételeknek megfelelõen került sor.
(3) A K+F projekttámogatás esetén valamennyi elszámolható költségnek a kutatás-fejlesztés adott fajtájához kell
kapcsolódnia.
(4) Megvalósíthatósági tanulmányok támogatása alkalmazásában elszámolható költségek a tanulmánnyal
összefüggésben felmerült anyagjellegû és személyi jellegû ráfordítások.
(5) A kis- és középvállalkozás részére szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzésének és érvényesítésének
támogatása alkalmazásában elszámolható költségek a következõk:
a) az oltalomnak az elsõ iparjogvédelmi hatóság által történõ megítélését megelõzõen felmerülõ valamennyi
költség, beleértve a bejelentés elõkészítéséhez, benyújtásához és a vizsgálatához kapcsolódó költségeket,
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valamint az oltalom megadása elõtt az iparjogvédelmi oltalom megszerzése iránti eljárásban felmerülõ
költségeket,
fordítási és egyéb költségek, amelyek az oltalomnak – az a) pontban szereplõ iparjogvédelmi hatóságtól eltérõ –
másik iparjogvédelmi hatóság elõtt, az oltalom megszerzésével vagy érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel,
és
az oltalom megadása iránti hivatalos eljárásban, illetve az esetleges felszólalási eljárás során az oltalom
érvényességének védelme érdekében felmerülõ költségek, abban az esetben is, ha ezek a költségek az oltalom
megadását követõen merülnek fel.

10. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozás vásárokon való
részvételéhez kapcsolódó támogatás
15. §

(1) E támogatási program keretében a kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz, valamint a kis- és
középvállalkozás vásárokon való részvételéhez kapcsolódó támogatást az elszámolható költségek 50%-áig lehet
odaítélni.
(2) A tanácsadáshoz kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a külsõ tanácsadók által nyújtott
szolgáltatások tanácsadói költségei. Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy idõszakosan visszatérõ
tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mûködési költségeihez, különösen a folyamatos
adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.
(3) A vásárokon való részvételhez kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a vállalkozásnak valamely
kiállításon vagy vásáron való elsõ részvétele esetén a kiállító helyiség bérletével, felállításával és mûködtetésével
kapcsolatos költségek.

11. A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok
16. §

(1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett
kaphat.
(2) A közszolgáltatások ellátásához nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely
mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, beleértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikknek megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban
részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra, és levonható az arra az idõszakra
fizetendõ támogatás összegébõl.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.

12. A kulturális célú támogatásra vonatkozó szabályok
17. §

(1) E rendelet alapján kulturális célú támogatás kizárólag olyan tevékenységhez nyújtható, amely igazoltan elõsegíti
a) a kultúra területi és társadalmi felzárkózásra, aktivitásra ösztönzõ funkcióinak kihasználását,
b) a nem-formális és informális tanulási formák bõvítését, az iskola elõtti és iskoláskori készség- és
képességfejlesztést, az egész életen át tartó tanulás támogatását, a kreativitás fejlesztését,
c) az oktatás és a kulturális intézmények partneri együttmûködésének erõsítését,
d) a közmûvelõdési és közgyûjteményi intézményrendszer által közvetített tudáshoz, valamint az azt közvetítõ
szolgáltatásokhoz, a kulturális értékekhez való egyenlõ esélyû hozzáférést,
e) a kulturális közösségi programok helyszíneinek kialakítását, alkotó csoportok és mûhelyek mûködéséhez
szükséges infrastruktúra megteremtését.
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(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó tevékenységekhez nyújtott támogatásban az 4. §-ban meghatározottak köre
részesülhet, különösen a következõk:
a) Magyarország 6 konvergencia régiójában térségi központi szerepet ellátó nagyvárosok önkormányzatai, továbbá
az önkormányzat felsõoktatási intézménnyel vagy gazdasági társasággal kötött konzorciumai, ha a projektgazda
az önkormányzat és a konzorciumi partner nem részesül támogatásban,
b) a kulturális intézmények, a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
törvényben foglalt közmûvelõdési, múzeumi és könyvtári intézmények, ezek tulajdonosai, fenntartói,
vagyonkezelõi.
18. §

(1) A kulturális célú támogatások alkalmazásában az elszámolható költségek köre a kultúra területi és társadalmi
felzárkózásra, aktivitásra ösztönzõ funkcióinak kihasználása, a nem-formális és informális tanulási formák bõvítése,
az iskola elõtti és iskoláskori készség- és képességfejlesztés, az egész életen át tartó tanulás támogatása, a kreativitás
fejlesztése, az oktatás és a kulturális intézmények partneri együttmûködésének erõsítése, a közmûvelõdési és
közgyûjteményi intézményrendszer által közvetített tudáshoz, valamint az azt közvetítõ szolgáltatásokhoz való
egyenlõ esélyû hozzáférés megteremtése, a kulturális közösségi programok helyszíneinek kialakítása, alkotó
csoportok és mûhelyek mûködéséhez szükséges infrastruktúra megteremtése, a kulturális értékekhez való egyenlõ
esélyû hozzáférés erõsítése során közvetlenül felmerülõ, igazoltan e célra fordított költségek.
(2) Az igénybe vehetõ támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(3) A támogatás mértékének felsõ határát és az elszámolható költségek körét a pályázati felhívás tartalmazza.

13. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
19. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.

20. §

(1) Nem ítélhetõ meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett
eleget,
b) – a közszolgáltatás ellentételezése kivételével – a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.
(2) Nem ítélhetõ meg a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás
a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.

21. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a kedvezményezett még a projekt
megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
(2) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni, hogy
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy
e) regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett
támogatott régióban valósult volna meg.

22. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különbözõ
elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási
jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más,
a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, vagy csekély
összegû támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás,
vagy támogatási összeg túllépéséhez.
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(2) Egy projekthez igénybe vett összes állami 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.
23. §

(1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy
illetékek levonása elõtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában
nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idõpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja
szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

24. §

(1) A támogatott projekt megkezdése idõpontjának a következõ idõpont minõsül:
a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi szerzõdés
alapján a kivitelezõ nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan,
b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az elsõ beszerzett gép, berendezés, anyag,
termék megrendelését igazoló okmányon feltüntetett nap,
c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének
napja,
d) ha a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, beszerzés vagy egyéb) kiterjedõen valósítják
meg, a projekt megkezdésének idõpontja az egyes célterületeknek megfelelõ tevékenységek kezdési idõpontjai
közül a legkorábbi idõpont.
(2) A projekt elõkészítõ tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás (1) bekezdésben
meghatározott megkezdésének.

25. §

E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

14. Záró rendelkezések
26. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen meghirdetett felhívások tekintetében kell
alkalmazni.

27. §

E rendelet
a) 6. § a) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15–i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),
b) 6. § b)–d) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13. cikke, 26–27. cikke, 31–33. cikke (HL L 214., 2008. 8. 9., 3. o.),
c) 6. § e) pontja az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.),
d) 6. § f) pontja a multifunkcionális közösségi mûvelõdési központoknak, múzeumoknak, közkönyvtáraknak nyújtott
támogatás címû, N 293/2008. számú bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

28. §

Hatályát veszti a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program elõirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 27/2007. (X. 10.)
ÖTM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre alkalmazni kell.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelete
a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának elsõ konstrukciójára vonatkozó részletes
szabályokról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya a Közlekedési Operatív Program 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése címû prioritásának elsõ, „Közlekedési módok
összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” címû
konstrukciójában (a továbbiakban: elsõ konstrukció) meghatározott elõirányzat felhasználására terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti támogatás és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
2. áruforgalmat bonyolító kikötõ: az úszólétesítmények kikötésére kijelölt legalább 2 hektáros partterület, amely
alkalmas a vízi közlekedéssel, árukezeléssel, áruátrakással és -elosztással kapcsolatos tevékenység végzésére,
3. beruházási támogatás: az e rendelet szerinti induló beruházáshoz nyújtott, európai uniós forrásból finanszírozott
támogatás,
4. bérköltség: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történõ
alkalmazásáról szóló, 2002. december 5-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet 2. cikkének i) pontja szerinti
bérköltség,
5. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja
szerinti költség,
6. fenntartási idõszak: a beruházás üzembe helyezésének idõpontjától számított 5 év, kis- és középvállalkozás
esetében 3 év,
7. induló beruházás: közlekedési infrastruktúra elemek építése, felújítása, pótlásnak, helyettesítõ beruházásnak nem
minõsülõ korszerûsítése,
8. intermodális logisztikai központ: olyan árutovábbítási célú létesítmény, amely a pályázat benyújtását megelõzõ
üzleti évben megfelel az a) és a b) alpontban foglalt feltételeknek, vagy kizárólag az a) alpontban foglalt
feltételnek felel meg azzal, hogy a fejlesztés eredményeként a b) alpontban foglalt feltétel is teljesül:
a)
a terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m2,
b)
a létesítmény tevékenységében a közlekedési módot váltó árumennyiség legalább 10 ezer TEU/évet (vagy
125 ezer tonna/évet) ér el,
9. ipari park: az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint „Ipari Park” címet elnyert szervezet,
10. jövedelemtermelõ projekt: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 55. cikk (1) bekezdése szerinti projekt,
11. kapcsolódó vállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
4. § (3)–(6) bekezdése szerinti vállalkozások,
12. kereskedelmi repülõtér: rendszeres utas-, poggyász-, áru- és postatovábbítást végzõ légi forgalom céljaira létesített
nyilvános repülõtér,
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13. közlekedési infrastruktúra elemek: közúti kapcsolatok, vasúti összekötések és csatlakozások, iparvágányok,
valamint a vízi áruszállítás kikötõi infrastruktúrájának a 3. § c) pontjában meghatározott elemei,
14. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,
15. regionális logisztikai központ: árutovábbítási célú létesítmény, amely területének összes fedett raktári kapacitása a
pályázat benyújtását megelõzõ üzleti évben legalább 5 ezer m2,
16. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
17. szinten tartást szolgáló eszköz: a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat anélkül
kiváltó eszköz, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltatási folyamat alapvetõ változását
eredményezné,
18. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
19. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
20. TEU (twenty-foot equivalent unit): a nemzetközi szabványügyi szervezet ISO IC(C) típusú konténeregysége.

3. A támogatások elõirányzatok szerinti jogcímei
3. §

Az elsõ konstrukció forrásai a következõ jogcímeken használhatók fel:
a) intermodális és regionális logisztikai központok, regionális kereskedelmi repülõterek külsõ közlekedési
infrastruktúrájának (közúti kapcsolatok, vasúti összekötések és csatlakozások) fejlesztése,
b) ipari parkok intermodálissá fejlesztése a vasúti kapcsolat kiépítésével, illetve fejlesztésével,
c) áruforgalmat bonyolító kikötõk külsõ közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése [különösen partfalak; rakpart a
hajózást kiszolgáló infrastruktúrával (lépcsõk, kikötõbakok, kikötõpontonok); a kikötõ megközelítésére szolgáló
hajóút és medencekotrás; a közlekedési infrastruktúra fejlesztés védelmét biztosító árvízvédelmi töltés, illetve
partvédelmi mû építése, áthelyezése, megerõsítése; folyótorkolat-elzárás; közúti kapcsolatok, vasúti
összekötések és csatlakozások; csatlakozó közúti-vasúti csomópont külön szintû keresztezõdésének kialakítása;
alagutak, átjárók építése, bõvítése, felújítása].

4. A támogatásban részesíthetõk köre
4. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból támogatás – a pályázati konstrukció tartalmától függõen – a
Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, helyi
önkormányzatok társulásai, valamint állami költségvetési szervek részére nyújtható.
(2) A tulajdonoson kívül támogatásban részesíthetõ a bérlõ, az üzemeltetõ, a vagyonkezelõ és a használatbavételi
engedéllyel rendelkezõ (a továbbiakban: engedélyes), ha határozatlan idejû vagy legalább a fenntartási idõszak
végéig érvényes, határozott idejû bérleti, üzemeltetõi vagy vagyonkezelõi jogot biztosító bérleti, üzemeltetõi vagy
vagyonkezelõi szerzõdéssel vagy használatba vételi engedéllyel rendelkezik. A bérlõ, az üzemeltetõ, a vagyonkezelõ
és az engedélyes kedvezményezettként való megjelenésének részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza.
Határozatlan idejû szerzõdés esetén a fenntartási idõszak alatt a kedvezményezetti kötelezettségek biztosítása
érdekében a pályázati kiírás további feltételeket állapít meg.

5. A támogatások formái
5. §

(1) Az elõirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogalanyok részére a
pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható.
(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján kizárólag átlátható formában nyújtott támogatás nyújtható.

6. Támogatási kategóriák
6. §

A 3. §
a) a)–c) pontja alapján beruházási támogatás nyújtható,
b) a)–c) pontja alapján csekély összegû támogatás nyújtható.
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7. A beruházási támogatásra vonatkozó szabályok
7. §

(1) E rendelet alapján beruházási támogatás induló beruházáshoz nyújtható.
(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor ítélhetõ oda, ha a kedvezményezett még a beruházás megkezdése
elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a támogatási programot kezelõ szervezet írásban megerõsíti, hogy a
– további részletes vizsgálat tárgyát képezõ – projekt megfelel az e rendeletben meghatározott jogosultsági
feltételeknek.

8. §

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételtõl eltekintve az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez
nyújtható, bármely forrásból származó összes támogatás – beleértve a projekthez nyújtott csekély összegû
támogatásokat is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az 1. mellékletben meghatározott mértékeket.
(2) Közforgalmú nemzetközi és országos jelentõségû kikötõk közúti kapcsolatainak, vasúti összekötéseinek és kikötõi
infrastruktúrájának fejlesztése esetén, ha a projekt jövedelemtermelõnek minõsül, a támogatás mértéke a
támogatható tevékenységek alapján meghatározott elszámolható költségek költség-haszon elemzés alapján
számított meg nem térülõ része, de legfeljebb a támogatható tevékenységek alapján meghatározott elszámolható
költségek 85%-a. Jövedelemtermelõnek nem minõsülõ projekt esetén a támogatás mértéke a támogatható
tevékenységek alapján meghatározott elszámolható költségek 85%-a.

9. §

(1) A támogatást a beruházási költségeken belül a tárgyi eszközök és az azokhoz kapcsolódó immateriális javak költségei
alapján kell kiszámítani.
(2) Ha a támogatott projekt kapcsán eszközbeszerzésre kerül sor, a beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve azt az
esetet, ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás.
(3) A kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci értéket, és annak
alacsonyabbnak kell lennie a hasonló új eszköz áránál.
(4) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett az elszámolható költségeknek a mellékletben
meghatározott maximálisan adható támogatáson felüli részét saját forrásból biztosítja.
(5) Ha a támogatott projekt kapcsán ingatlanvásárlásra kerül sor, az kizárólag piaci értéken történhet. Az elszámolható
költségek legfeljebb 10%-a fordítható ingatlanvásárlásra, ha az a fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlen.
(6) Fejlesztési (beruházási) célú állami támogatás akkor vehetõ igénybe és tartható meg, ha a kedvezményezett a
beruházást annak befejezésétõl (az üzembe helyezés idõpontjától) számítva a fenntartási idõszak végéig fenntartja és
mûködteti. A fenntartási idõszak alatt a kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania
kell, hogy a beruházás eredményeképpen létrejött közlekedési infrastruktúra elemek, illetve a beruházással érintett
ingatlan és beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyaiban változás nem történik, használatukból
bármely szervezetnek jogtalan elõnye nem származik. A kedvezményezett nyilatkozattal vállalja, hogy azokat ez idõ
alatt nem szünteti meg, és a projekt céljaira használja.
(7) Ha a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat
befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt
használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz benyújtása.
(8) Ha a beruházást tartósan bérelt területen kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a
kedvezményezett és a tulajdonos vagy a vagyonkezelõ között közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba
foglalt bérleti vagy használati megállapodás és az ahhoz tartozó vázrajz benyújtása.
(9) A támogatás immateriális javakhoz akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett azokat piaci feltételek mellett
harmadik féltõl vásárolta, azok kizárólag a beruházási támogatásból megvalósuló projekt célját szolgálják, azokat a
kedvezményezett eszközei közé sorolják, továbbá legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három
évig a beruházási támogatásban részesülõ létesítményben maradnak.
(10) Pályázati felhívás az (1)–(9) bekezdésben foglaltakhoz képest további feltételt is elõírhat.

10. §

(1) A pályázat benyújtása elõtt felmerült költségek – a projekt-elõkészítés költségei kivételével – nem támogathatóak.
(2) Elszámolható költség a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek és immateriális javaknak a számvitelrõl szóló
törvény szerinti bekerülési értéke.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott elszámolható költség részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza. A
pályázati felhívás az elszámolható költségek körét a (2) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is
meghatározhatja.
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11. §

Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt
vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.

12. §

Nem ítélhetõ meg támogatás a következõ költségekre:
a) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más
gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó közösségi vagy állami támogatást vett igénybe,
b) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló
társaságtól szerzett be,
c) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ eszközök) bekerülési értéke,
d) személygépkocsi bekerülési értéke,
e) azon immateriális javak bekerülési értéke, amelyeket a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban
részesülõ közlekedési infrastruktúra elemeken használ.

8. A csekély összegû támogatásra vonatkozó szabályok
13. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.
(4) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.
(5) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

9. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
14. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.

15. §

Nem ítélhetõ meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett
eleget,
b) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.

16. §

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.

17. §

(1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy
illetékek levonása elõtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában
nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idõpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja
szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

18. §

(1) Támogatás megkezdett projektekhez nem igényelhetõ.
(2) A támogatott projekt megkezdése idõpontjának építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén a következõ idõpont
minõsül:
a) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja (építési naplóval igazolva),
b) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, a kivitelezõi szerzõdés alapján a
kivitelezõ nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan.

11678

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 69. szám

(3) Az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok, tervezési, engedélyeztetési dokumentumok és az ehhez szükséges
ingatlanvásárlás megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás (1) bekezdés szerinti megkezdésének.
19. §

E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

10. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen meghirdetett felhívások tekintetében kell
alkalmazni.

21. §

E rendelet
a) 6. § a) pontja a közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztése címû, N 199/2010. számú bizottsági határozattal módosított N 316/2008. számú
bizottsági határozat,
b) 6. § b) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

22. §

Hatályát veszti a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának elsõ konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról
szóló 10/2008. (VIII. 1.) NFGM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre alkalmazni kell.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 34/2012. (VI. 8.) NFM rendelethez
Támogatási intenzitások
Ipari parkok, intermodális és regionális logisztikai központok, regionális kereskedelmi repülõterek külsõ közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztése
A

1
2
3
4
5
6
7
8

B

C

D

Közúti kapcsolatok fejlesztése

Vasúti összekötések és csatlakozások
fejlesztése

Maximum

50%
50%
50%
50%
40%
30%
10%

85%
85%
85%
85%
75%
65%
45%

85%
85%
85%
85%
75%
65%
45%

Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl és Pest megye
Budapest

Áruforgalmat bonyolító kikötõk külsõ közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
A

1
2
3
4
5
6
7
8

Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl és
Pest megye
Budapest

B

C

D

E

Közúti kapcsolatok
fejlesztése

Vasúti összekötések és
csatlakozások fejlesztése

Maximum

Vízi közlekedési
infrastruktúra-fejlesztés

50%
50%
50%
50%
40%
30%

85%
85%
85%
85%
75%
65%

85%
85%
85%
85%
75%
65%

85%
85%
85%
85%
85%
85%

10%

45%

45%

85%
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A nemzeti fejlesztési miniszter 35/2012. (VI. 8.) NFM rendelete
a Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra
fejlesztésére és jármûvek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában
megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami
támogatási szabályokról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya a Közlekedés Operatív Programból (a továbbiakban: KözOP) nyújtott következõ támogatások
felhasználására terjed ki:
a) közszolgáltatások ellátását biztosító
aa) infrastruktúra fejlesztése,
ab) jármûvek beszerzése,
b) a KözOP 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítése.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti támogatás és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
2. belsõ szolgáltató: vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (2) bekezdés 21. pontja, közúti személyszállítási közszolgáltatás
esetén az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Busztv.) 2. § f) pontja, belvízi személyszállítási közszolgáltatás esetén a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk j) pontja szerinti szolgáltató,
3. fenntartási idõszak: a beruházás üzembe helyezésének idõpontjától számított 5 év, kis- és középvállalkozás
esetében 3 év,
4. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,
5. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott
általános gazdasági érdekû személyszállítási szolgáltatás,
6. személyszállítási közszolgáltatási szerzõdés: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás
vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerzõdés.

3. A támogatások elõirányzatok szerinti jogcímei
3. §

A támogatások a következõ jogcímeken használhatók fel:
a) közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztése,
b) közszolgáltatások ellátását biztosító jármûvek beszerzése,
c) a KözOP 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítése.
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4. A támogatásban részesíthetõk köre
4. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból támogatás – a pályázati konstrukció tartalmától függõen –
a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, helyi
önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, valamint a felsoroltak konzorciumai számára nyújtható.

5. A támogatások formái
5. §

Az elõirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogalanyok részére
a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható.

6. Támogatási kategóriák
6. §

A 3. §
a) a) pontjában megjelölt jogcím alapján közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás,
b) b) pontjában megjelölt jogcím alapján személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható
támogatás,
c) c) pontjában megjelölt jogcím alapján csekély összegû támogatás nyújtható.

7. A közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok
7. §

(1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett
kaphat.
(2) A közszolgáltatások ellátását szolgáló infrastrukturális fejlesztésekhez nyújtott támogatás csak olyan mértékben
korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, beleértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106.
cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december
20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikknek megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban
részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizettetnie. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja
meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra, és levonható
az arra az idõszakra fizetendõ támogatás összegébõl.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.

8. A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó
szabályok
8. §

(1) A személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha
a) a közszolgáltatási szerzõdés megfelel a vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27. § (1) és
(2) bekezdésének, közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Busztv. 9. § (1) és (2) bekezdésének, és
b) a közszolgáltatási szerzõdés tartalmazza az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében
meghatározottakat és összhangban van annak rendelkezéseivel.
(2) A belsõ szolgáltató kiválasztásának és ellentételezésének összhangban kell állnia vasúti személyszállítási
közszolgáltatás esetén a Vtv. 27-27/F. §-ával, közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Busztv. 6–11. §-ával.
(3) A belsõ szolgáltató az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke és I. melléklete szerinti
ellentételezésre jogosult.
(4) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerzõdéseknek tartalmazniuk kell, hogy a személyszállítási
közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy a személyszállítási

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 69. szám

11681

közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott belsõ szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás több mint
50%-át köteles maga nyújtani.
(5) Az a közszolgáltatási szerzõdés, amely egyidejûleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezésérõl,
felépítésérõl és mûködtetésérõl, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási közszolgáltatások
mûködtetésére.
(6) A belsõ szolgáltató kiválasztására az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkével összhangban
kerülhet sor.

9. A közszolgáltatások ellentételezése és a személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában
nyújtott támogatás igénybevételének egyéb szabályai
9. §

(1) A támogatás akkor vehetõ igénybe és tartható meg, ha a kedvezményezett a beruházást annak befejezésétõl
a fenntartási idõszak végéig fenntartja és mûködteti. A fenntartási idõszak alatt a kedvezményezettnek a támogatás
visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a beruházás eredményeképpen létrejött közlekedéshez
kapcsolódó közszolgáltatások ellátását szolgáló infrastruktúra elemek, illetve a beruházással érintett ingatlan és
beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyaiban változás nem történik, használatukból bármely
szervezetnek jogtalan elõnye nem származik. A kedvezményezett nyilatkozattal vállalja, hogy azokat ez idõ alatt nem
szünteti meg, és a projekt céljaira használja.
(2) A támogatás nyújtásának egyéb feltételeit a pályázati felhívás határozza meg.

10. A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok
10. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.
(3) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.
(5) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.

11. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
11. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.

12. §

Nem ítélhetõ meg támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ
határozatának nem tett eleget.

13. §

(1) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.
(2) 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.

12. Átmeneti és záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alapján támogatási döntést a csekély összegû támogatások tekintetében 2013. december 31-ig lehet hozni.
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E rendelet
a) 6. § a) pontja az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.),
b) 6. § b) pontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 315., 2007. 12. 3., 1. o.),
c) 6. § c) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28. 5. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelete
a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya a Környezet és Energia Operatív Program elõirányzatából nyújtott, az Európai Unió mûködésérõl
szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatások felhasználására,
kezelésére és mûködtetésére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból állami támogatás – pályázati konstrukció tartalmától függõen –
a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkezõ jogi személyiségû vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
valamint szövetkezetek, továbbá költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkezõ intézménye, helyi
önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkezõ társulásai, valamint jogi személyiségû nonprofit szervezet
részére nyújtható.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének
a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegû támogatás,
2. átlátható formában nyújtott támogatás: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló,
2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 2. cikk
6. pontja szerinti támogatás,
3. beruházási támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 17. pontja szerinti támogatás,
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4. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,
5. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja
szerinti költség,
6. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott
immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, ha a létesítmény
bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a felvásárlást egy független
beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülése
esetén nem független beruházó végzi,
7. harmadik feles finanszírozás: olyan beruházás-finanszírozási eszköz, melynek alkalmazása esetén a létesítmény
tulajdonosa vagy vagyonkezelõje részére egy állami támogatásban részesülõ, a létesítmény tulajdonosától és
vagyonkezelõjétõl gazdálkodásában és tulajdonviszonyai szerint független gazdálkodó szervezet beruházást
tervez, finanszíroz és hajt végre, azzal, hogy a beruházás támogatással csökkentett árát a tulajdonos vagy
vagyonkezelõ a gazdasági társaság számára a beruházás befejezését követõen fokozatosan fizeti vissza,
8. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti javak,
9. kis- és középvállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti vállalkozás,
10. környezetbarát termék, illetve technológia: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 86. § (1) bekezdése szerinti termék vagy technológia, amely a hagyományos, azonos vagy hasonló
funkciójú termékeknél és technológiáknál bizonyítottan kisebb környezet-igénybevételt, illetve
környezetterhelést okoz,
11. közösségi szabvány: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 3. pontja szerinti szabvány,
12. környezetvédelmi támogatások: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 4. szakasza szerinti támogatások,
13. közszolgáltatás: a távhõszolgáltatásról szóló törvény rendelkezései alapján, közüzemi szolgáltatási szerzõdés
keretében nyújtott távhõszolgáltatás és a távhõszolgáltató által engedélyes távhõtermelõként e célra végzett
távhõtermelés,
14. közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja
szerinti munkahelyek,
15. mezõgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti termék,
16. nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,
17. nagyvállalkozások: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti vállalkozás,
18. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,
19. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
20. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
21. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
22. támogató: a támogatásra javasolt projekt tekintetében döntéshozatalra jogosult, támogatást nyújtó szervezet,
23. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti, illetve környezetvédelmi támogatás
esetén a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 12. pontja szerinti eszköz.

3. A támogatások elõirányzatok szerinti jogcímei
3. §

A Környezet és Energia Operatív Program forrásai állami támogatásokra a következõ jogcímeken használhatók fel:
1. távfûtõ rendszerek kialakítása és korszerûsítése,
2. vállalkozások érdekkörében megvalósítandó energetikai korszerûsítések az iparban, az energiaiparban és
a szolgáltató szektorban,
3. harmadik feles finanszírozású energiatakarékossági beavatkozások,
4. a biomassza megújuló energiaforrásként való felhasználását célzó beruházások,
5. használt olaj, illetve zsiradékok energetikai alapanyagként történõ hasznosítása,
6. növényi és állati eredetû anyagokból, illetve szennyvíztisztító telepeken képzõdõ szennyvíziszapból biogáz,
valamint depóniagáz közvetlen hõtermelés, közvetlen vagy kapcsolt villamosenergia-termelés céljából való
termelése és felhasználása,
7. a hazai geotermikus potenciál kihasználására épülõ hõ-, illetve villamosenergia-elõállítás és -felhasználás
fejlesztése,
8. hõszivattyús rendszerek és passzív épületek fejlesztése,
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napenergiát hasznosító rendszerek telepítése,
5 MW teljesítmény alatti vízerõmûvek korszerûsítése, illetve létesítése,
szélenergiával történõ villamosenergia-termelés fejlesztése,
közvilágítás energia-megtakarítást eredményezõ átalakítása, korszerûsítése,
bioüzemanyagok energetikai hasznosítását célzó fejlesztések,
projektelõkészítési és projektmenedzsment szolgáltatások igénybevétele,
környezetbarát termékek és szolgáltatások minõsítõ rendszereinek kialakítása, fejlesztése,
környezetbarát termékek és szolgáltatások logisztikájának, elérhetõségének fejlesztése,
környezetvédelmet elõsegítõ szolgáltatások fejlesztése, környezetbarát fogyasztási szokásokat népszerûsítõ
kampányok, rendezvények lebonyolítása,
települési szilárd hulladék, illetve annak egyes összetevõi, állati eredetû, valamint építési-bontási hulladékok
kezelése,
környezetvédelmi szempontú épületfejlesztések, átalakítások,
részben vagy egészben bioüzemanyaggal mûködõ jármûvek beszerzése,
bioetanol elõállítása.

4. Az állami támogatások formái
4. §

(1) Az elõirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogalanyok részére
nyújtható támogatási formák:
a) a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás),
b) a pályázóknak nyújtott visszatérítendõ támogatás.
(2) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján kizárólag átlátható formában
nyújtott támogatás nyújtható.

5. Támogatási kategóriák
5. §

A 3. §
a) alapján csekély összegû támogatás nyújtható,
b) 1–13., 15., 16., 18. és 21. pontja alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás nyújtható,
c) 1–13. pontja alapján a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok
hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ beruházási támogatás nyújtható,
d) 13. pontja alapján a közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában
a környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ, új szállítóeszközök beszerzéshez támogatás nyújtható,
e) 1–13. és 15. pontja alapján a kis- és középvállalkozások jövõbeni közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ
alkalmazkodásához támogatás nyújtható,
f) 1–13., 15., 16. és 18. pontja alapján energia-megtakarítási intézkedésekhez környezetvédelmi beruházási
támogatás nyújtható,
g) 1., 2., 4–7., 13. és 18. pontja alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történõ beruházáshoz
környezetvédelmi támogatás nyújtható,
h) 1–13., 18., 19. és 21. pontja alapján megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának
elõmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás nyújtható,
i) 1. pontja alapján közszolgáltatások ellentételezésére támogatás nyújtható.

6. A csekély összegû támogatás szabályai
6. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.
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(4) Nem ítélhetõ meg csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.
(5) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

7. Beruházási támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések
7. §

(1) Az immateriális javak költségként csak akkor számolhatóak el, ha
a) kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használják fel,
b) amortizálható eszköznek minõsülnek,
c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály
szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs, és
d) a kedvezményezett immateriális javakként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik
nagyvállalatok esetében legalább öt, kis- és középvállalkozások esetében legalább három éven keresztül.
(2) Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) Ha a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket
közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétõl számított három
éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetében legalább három
évig fenn kell tartani.
(4) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan
létrehozott munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a kérelem (pályázat) benyújtását megelõzõ
12 hónap átlagában a kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidõben
alkalmazott személyek számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának
megállapításakor a részmunkaidõs és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidõben alkalmazottak arányos
törtrészének felelnek meg.
(5) A beruházási projekt megkezdésének idõpontja
a) építési tevékenység támogatása esetén
aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi szerzõdés
alapján a kivitelezõ nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére vonatkozóan megjelölt nap,
b) gép, berendezés, eszköz, anyag, termék, immateriális jószág beszerzésének támogatása esetén az elsõ beszerzett
eszköz visszavonhatatlan megrendelését igazoló okmány kiállításának dátuma, megrendelés hiányában
a szállításra megkötött szerzõdés létrejöttének napja,
c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre kerül sor,
ennek idõpontja, illetve elõzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés
létrejöttének napja,
d) fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az elsõ pénzátadás napja,
e) ingatlanvásárlás, földterület vásárlása esetén az adásvételi szerzõdés megkötésének dátuma,
f) közmûfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történõ átutalása (a szolgáltatói
szerzõdéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerûen aláírt, bankszámlakivonattal igazolva),
g) a kedvezményezett által végzett tevékenység esetén az elsõ, nem projekt elõkészítésnek minõsülõ tevékenység
felmerülése.

8. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásra vonatkozó szabályok
8. §

(1) E rendelet alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás
költségei a következõ költségekbõl tevõdnek össze:
a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévõ
létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történõ diverzifikációjához vagy
egy meglévõ létesítmény termelési folyamatának alapvetõ megváltoztatásához kapcsolódik, vagy
b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került
vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.
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(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történõ beruházás elszámolható költségeinek
hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves
becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem
lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredõ kedvezõbb értéket – kell kiszámítani.
(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból
származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegû támogatásokat is – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott mértékeket.
(4) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minõsülõ kockázati
tõkejuttatásban, a támogatási intenzitást az Atr. 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.
(5) A mezõgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetében a maximális
támogatási intenzitások a következõk:
a) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, a támogatási intenzitás a nem a Közép-Magyarországi régióban
megvalósuló projektek elszámolható költségeinek 50%-a, a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló
projektek elszámolható költségeinek pedig 40%-a lehet,
b) ha a kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelõen számított
foglalkoztatottak száma kevesebb, mint 750 fõ és árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelõ
forintösszeg, a támogatási intenzitás a nem a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek
elszámolható költségeinek 25%-a, a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek elszámolható
költségeinek pedig 20%-a lehet.
9. §

(1) A támogatást a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történõ beruházás költségei, illetve felvásárlás esetén a
felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.
(2) Elszámolható költségek:
a) a regionális beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke,
ab) a tárgyi eszköz vételára felvásárláskor,
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke
(a továbbiakban: támogatható immateriális javak),
ad) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek,
ae) ingatlan bérletének költségei, vagy
b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege,
a munkakör létrehozásának napjától számítva.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza.
A pályázati felhívás az elszámolható költségek körét az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is
meghatározhatja.
(4) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha kis- és
középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás vagy a kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz
támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.
(5) A földterülettõl és épülettõl eltérõ eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha
az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a futamidõ lejárta utáni
megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének
várható idõpontját követõen a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, míg kis- és
középvállalkozások esetében legalább három évig kell folytatódnia.

10. §

(1) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak
befejezésétõl számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig fenntartja az érintett
régióban.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt
a meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált eszköz cseréjét, ha a fenntartási idõszak alatt a gazdasági
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követõ
fenntartási idõszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.
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(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor,
illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
(4) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt
vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.
(5) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának
költsége számolható el.
(6) A vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a fenntartási idõszak végéig kizárólag
a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelõen hasznosíthatók.
(7) Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás nem nyújtható e rendelet alapján azon projektekhez, amelyek
esetében (az elõkészítõ tanulmányok kivételével) a pályázati program közzététele elõtt merültek fel költségek.
(8) Nem nyújtható támogatás a következõ költségekre:
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más
gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,
c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló
társaságtól szerzett be,
d) személygépkocsi bekerülési értéke,
e) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ eszközök) bekerülési értéke.

9. A vállalkozások számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi
szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ beruházási támogatás
11. §

(1) A támogatott beruházásnak meg kell felelnie a következõ feltételek egyikének:
a) a beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetõvé teszi a kedvezményezett számára
a tevékenységeibõl eredõ környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi
szabványoknál szigorúbb kötelezõ nemzeti szabványok meglététõl,
b) a beruházás lehetõvé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeibõl eredõ környezetvédelmi szint
emelését a közösségi szabványok hiányában.
(2) Nem nyújtható támogatás, ha a tervezett fejlesztések annak biztosítására irányulnak, hogy a társaság megfeleljen
a már elfogadott, de még hatályban nem lévõ közösségi szabványoknak.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás
20 százalékponttal növelhetõ a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott
támogatások esetén.
(4) Az elszámolható költségek a vonatkozó közösségi szabványok által elõírtnál magasabb szintû környezetvédelem
eléréséhez szükséges többletköltségek, a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelembevétele nélkül.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a beruházásnak a környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségeit
a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) bekezdése szerinti alternatív helyzetbõl kiindulva kell meghatározni.
(6) A támogatható beruházást tárgyi eszközökbe, illetve immateriális javakba történõ beruházás formájában kell
megvalósítani.
(7) A közösségi szabványok hiányában a magasabb környezetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások esetében
az alternatív helyzetet a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (8) bekezdése szerint kell meghatározni.
(8) Más vállalkozás hulladéka gazdálkodásával kapcsolatos beruházásokhoz támogatás nem adható.

10. A közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a
környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ új szállítóeszközök beszerzéséhez nyújtott
támogatás
12. §

(1) Az elfogadott közösségi szabványoknak megfelelõ közúti, vasúti, belvízi hajóutakon és tengeren történõ szállítást
szolgáló új jármûvek beszerzéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beszerzés a közösségi szabványok
hatálybalépése elõtt történik, és kötelezõvé válásukkor azok nem alkalmazhatók visszamenõleges hatállyal a már
megvásárolt jármûvekre.
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(2) A környezetvédelmi visszamenõleges mûveletekhez támogatás abban az esetben nyújtható, ha a meglévõ szállítási
eszközöket a szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem hatályos környezetvédelmi szabványoknak
megfelelõen átalakították, vagy ha e szállítási eszközökre nem vonatkoznak környezetvédelmi szabványok.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 20 százalékponttal, közepes vállalkozásoknak nyújtott
támogatások esetében 10 százalékponttal növelhetõ.
(4) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által elõírt környezetvédelmi szint meghaladását lehetõvé tevõ
beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk
(6) és (7) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, a mûködési elõnyöket és a mûködési költségeket
figyelmen kívül kell hagyni.

11. A kis- és középvállalkozások jövõbeli közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ alkalmazkodásához
nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok
13. §

(1) A kis- és középvállalkozások jövõbeli közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ alkalmazkodásához nyújtott
támogatás a kis- és középvállalkozások számára olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetõvé teszi, hogy a kis- és
középvállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelõ, de még nem hatályos új közösségi szabványoknak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást a közösségi szabványok hatálybalépése elõtt legalább egy évvel kell befejezni.
(3) A támogatás során elszámolható költségnek a közösségi szabvány hatálybalépése elõtti környezetvédelemi szinthez
viszonyítva, a közösségi szabvány által elõírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási
többletköltség minõsül.
(4) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében
meghatározott módszert kell alkalmazni a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.
(5) A támogatás támogatási intenzitása – ha a beruházás befejezése több mint három évvel a közösségi szabvány
hatálybalépése elõtt történik – a kisvállalkozások esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át,
a középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 10%-át. Ha a beruházás befejezése a közösségi szabvány
hatálybalépését megelõzõ három évben történik, a támogatás támogatási intenzitása kisvállalkozások esetében az
elszámolható költség 10%-a.

12. Az energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás
14. §

(1) Az energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás célja, hogy a
vállalkozások energia-megtakarítást érjenek el.
(2) Elszámolható költségnek minõsül a vállalkozás energia-megtakarítását növelõ
a) beruházás többletköltsége, vagy
b) olyan beruházás többletköltsége, amely a közösségi szabványok által elõírtnál magasabb szintû
energia-megtakarítás megvalósításához szükséges.
(3) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében
meghatározott módszert kell alkalmazni, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 21. cikk (3) bekezdését kell figyelembe venni.
(4) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 20%-át.
(5) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 60%-át.
(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal,
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhetõ.

13. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történõ beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi
beruházási támogatás
15. §

(1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
(2) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhetõ a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal
a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében.
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(3) Az elszámolható költségek a nagy hatásfokú kapcsolt-energiatermelõ egység megvalósításához szükséges,
a referencia-beruházáshoz viszonyított beruházási többletköltségek.
(4) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében
meghatározott módszert kell alkalmazni a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.
(5) Egy új kapcsoltenergia-termelõ egységnek összességében primerenergia-megtakarítást kell elérnie a hasznos
hõigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belsõ energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv
módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2004/8/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hõ- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes
hatásfok-referenciaértékek megállapításáról szóló 2007/74/EK bizottsági határozat által meghatározott nem kapcsolt
energiatermeléshez viszonyítva. Egy meglévõ kapcsoltenergia-termelõ egység fejlesztésének vagy egy meglévõ
erõmûvi egység kapcsoltenergia-termelõ egységgé történõ átalakításának az eredeti helyzethez viszonyítva
primerenergia-megtakarítást kell eredményeznie.

14. A megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának elõmozdítására irányuló
környezetvédelmi beruházási támogatás nyújtásának szabályai
16. §

(1) A megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának elõmozdítására irányuló környezetvédelmi
beruházási támogatás során elszámolható költségnek minõsül az olyan többletköltség, amely a kedvezményezettet
terheli egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erõmûhöz vagy
fûtõrendszerhez képest.
(2) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében
meghatározott módszert kell alkalmazni a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.
(3) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, amely kisvállalkozások
esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhetõ.
(4) Bioüzemanyag elõállításához abban az esetben nyújtható környezetvédelmi beruházási támogatás, ha a támogatott
beruházást kizárólag a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és
a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított fenntarthatósági kritériumoknak
megfelelõ bioüzemanyagok elõállítására használják fel.

15. A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok
17. §

(1) Közszolgáltatás ellátásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett kaphat.
(2) A közszolgáltatások ellátáshoz nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely
mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, beleértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikknek megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban
részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg
az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra, és levonható az
arra az idõszakra fizetendõ támogatás összegébõl.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.

16. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok
18. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától
számított tíz évig megõrizni.
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19. §

(1) Nem ítélhetõ meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelezõ határozatának nem tett
eleget,
b) – a közszolgáltatás ellentételezése kivételével – a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.
(2) Nem ítélhetõ meg a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás
a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.

20. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a kedvezményezett még a projekt
megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
(2) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni, hogy
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,
b) kiszélesedik a tevékenység köre,
c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy
e) regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett
támogatott régióban valósult volna meg.

21. §

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különbözõ
elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási
jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más,
a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, vagy csekély
összegû támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás,
vagy támogatási összeg túllépéséhez.
(2) Egy projekthez igénybe vett összes állami 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.

22. §

(1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy
illetékek levonása elõtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában
nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idõpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja
szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

23. §

(1) A projekt-elõkészítési tevékenységek nem jelentik a projekt megkezdését. Ha a projekt keretében több tevékenység
támogatására kerül sor, a legkorábbit kell a projekt megkezdésének tekinteni.
(2) A 3. § 1–6. és 8–21. pontjában meghatározott jogcímek szerinti projekt-elõkészítési tevékenységek költsége nem
haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének 6%-át. A 3. § 7. pontjában meghatározott jogcím szerinti
elõkészítési tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének 30%-át.

24. §

E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

17. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen meghirdetett felhívások tekintetében kell
alkalmazni.
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26. §

E rendelet
a) 5. § b)–h) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13. cikke, valamint 18–23. cikke (HL L 214., 2008. 8. 9., 3. o.),
b) 5. § a) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),
c) 5. § i) pontja az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

27. §

Hatályát veszti a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit
a folyamatban lévõ ügyekre alkalmazni kell.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5013/2012/7. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
a dr. Bagosi Mária jogtanácsosa által képviselt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4025 Debrecen, Piac utca 54.),
a dr. Fejesné dr. Terdik Edda jogtanácsos által képviselt Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata (4025 Debrecen,
Piac utca 20.) közgyûlésének
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelete
egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára irányuló indítványa alapján, nemperes eljárásban
meghozta a következõ
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, többször módosított 39/2002.
(XII. 23.) Kr. rendelete 3. § 4. pontjának második mondata törvényellenes, ezért azt megsemmisíti.
A 3. § 4. pontja az alábbi szövegezéssel marad hatályban:
„ingatlantulajdonos: az a természetes személy, illetve tulajdonosi közösség, akiknek, amelyeknek tulajdonában,
birtokában vagy használatában lévõ ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik”.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezések a határozat közzétételét követõ napon vesztik hatályukat.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ 8 napon belül
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon történõ közzétételét.
A határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. A Debrecen Megyei Jogú Város Közgyûlése (a továbbiakban: érintett Önkormányzat) megalkotta és 40/2004. (XII. 14.)
Kr. rendeletével módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
39/2002. (XII. 23.) Kr. rendeletét (a továbbiakban: Ör.). Az Ör. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában adott felhatalmazás alapján rendezi az érintett Önkormányzat közszolgáltatással
kapcsolatos feladatait, a közszolgáltatás kötelezõ igénybe vételének kérdését, a közszolgáltatási szerzõdés egyes
tartalmi elemeit, a hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos kérdéseket. Az Ör.
kitér az ingatlantulajdonosok kötelezettségeire is, értelmezõ rendelkezései között, a 40/2004. (XII. 14.) Kr. rendelettel
módosított 3. § 4. pontjában meghatározza, hogy kit tekint „ingatlantulajdonosnak” a közszolgáltatás (kötelezõ)
igénybe vétele szempontjából, illetve a közszolgáltatási szerzõdés alanyaként.
2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) jogelõdje KH.746-1/2005. szám alatt
törvényességi észrevétellel fordult az érintett Önkormányzathoz. Törvényességi aggályokat fogalmazott meg az Ör.
– módosított – 3. § 4. pontjában az „ingatlantulajdonos” fogalma kapcsán és azzal összefüggésben, hogy az érintett
Önkormányzat elmulasztotta a közszolgáltatás kötelezõ igénybevételének körében a Hgt. módosítását követõ
szabályozási kötelezettségét. Az érintett Önkormányzat közgyûlése megtárgyalta, de nem értett egyet
a törvényességi észrevételben megjelölt fenti pontokban foglaltakkal.
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3. Az Indítványozó jogelõdje az Alkotmánybírósághoz fordult és kérte az Ör. alkotmányellenes rendelkezéseinek
megsemmisítését, valamint a jogalkotói kötelezettség elmulasztására alapítva alkotmányellenesség kimondását. Az
Indítványozó – Kúria elõtt is fenntartott – álláspontja szerint a Hgt., a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi
CXV. (a továbbiakban: Lsztv.) tulajdonosra vonatkozó fogalmával, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Társasház tv.) tulajdonosi fogalmaival ellentétesen határozza meg az ingatlantulajdonos
fogalmát, ezért törvénysértõ. Az Indítványozó hivatkozott arra is, hogy a Hgt. 23. §-ának 2004. január 7-i hatállyal
módosított h) pontja kiegészítette az önkormányzati rendeletalkotási kötelezettséget azzal, hogy meghatározott
körülmények között a gazdálkodó szervezeteknek kötelezõ az önkormányzati közszolgáltatás igénybe vétele.
4. Az érintett Önkormányzat határidõben elõterjesztett állásfoglalása értelmében vitatta, hogy az Ör. az
„ingatlantulajdonos” fogalmát, illetve az ingatlantulajdonosok közszolgáltatási szerzõdésbõl származó
kötelezettségekért való helyállás kérdését törvényellenesen szabályozta volna.
5. Az érintett Önkormányzat állásfoglalásában nem tért ki a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés kérdésére.
Tekintettel arra, hogy a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.)
IV. Fejezet 16. pontja értelmében a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása
miatti nemperes eljárás a törvényességi felülvizsgálattól részben eltérõ eljárási rendben zajlik, és eltérõ
jogkövetkezményre is vezet, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa a két indítványi elemet végzésével elkülönítette.
II.

1. Az indítvány megalapozott.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör.-t az indítvány keretei között vizsgálta.
2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye. Az Alaptörvény 25. cikk c) pontja szerint a bíróság dönt
az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. A bíróságok szervezetérõl és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Kúria dönt az
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi
CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 72. § (1) szerint „[a] 71. §-ban foglalt rendelkezéstõl eltérõen az Alaptörvény
25. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a bírósághoz kell áttenni az e törvény hatálybalépését megelõzõen a fõvárosi és
megyei kormányhivatal, illetve jogelõdje által elõterjesztett olyan indítványt, amely jogszabály
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban önkormányzati rendelet vizsgálatára irányult, és
az indítvány tartalmában önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését állítja.
Az Alkotmánybíróság 2012. január 18-án kelt végzésével az indítványt áttette a Kúriához.
2. Az Indítványozó arra hivatkozott, hogy az érintett Önkormányzat Közgyûlése törvényellenesen határozta meg az
Ör. személyi hatálya alá tartozó „ingatlantulajdonos” fogalmát.
Tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 10. § (1) bekezdés b) pontjában
foglaltakra, a Kúria Önkormányzati Tanácsa normakontroll eljárásában nem a módosító, hanem a hatályos módosított,
azaz az új rendelkezést magában foglaló (inkorporáló) jogszabály törvényességét vizsgálja. Ezért jelen eljárásban is
a vizsgálat tárgyát az Ör. 3. § 4. pontja képezte.
3. Az Ör. 3. § 4. pontja értelmében: „ingatlantulajdonos: az a természetes személy, illetve tulajdonosi közösség, akiknek,
amelyeknek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévõ ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerzõdésbõl fakadó jogok és kötelezettségek
tekintetében a társasház vagy szövetkezeti lakás esetén ingatlantulajdonosnak minõsül a társasházi vagy
lakásszövetkezeti közösség egyetemlegesen, melyek nevében eljárni és jognyilatkozatokat tenni a közös képviselõ
vagy a társasház, illetve lakásszövetkezet alapító okirata szerinti szerv, vagy személy jogosult”.
A Hgt. a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó külön szabályokat tartalmazó IV. Fejezetében
kötelezettséget állapít meg a települési önkormányzatokon és a gazdálkodó szervezeteken túl az
„ingatlantulajdonosok” számára. A Hgt. 20. § (1) bekezdése értelmében „[a]z ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles (...)”. A Hgt. 20. § (1) bekezdése tehát – a törvény tárgyi
hatályára tekintettel – az ingatlantulajdonos fogalma alá vonja mindazokat, akiknek a tevékenységével, ingatlanban
való tartózkodásával kapcsolatosan szilárd vagy folyékony hulladék keletkezhet az ingatlanban.
4. A Lsztv. 10. és 11. §-ai, valamint a Társasházi tv. a tulajdonosi helyzethez köti az ingatlantulajdonos fogalmát,
megkülönböztetve a tulajdonostársak és tagok önálló tulajdonát a tulajdonostársak és a lakásszövetkezet közös
tulajdonától.
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Úgy a Lsztv. mint a Társasházi tv. egyértelmûvé teszi, hogy a lakásszövetkezet jogi személyként, a társasház tulajdonosi
közössége pedig jogi személyiség nélkül, de tulajdonosi közösségként szerezhet kötelezettségeket, amelyekért
helytállni tartozik [Társasházi tv. 3. § (1) bekezdés; Lsztv. 46. § (1) bekezdés]. Emellett nem vitatható az sem, hogy
a közös tulajdonban álló épületrészekben is keletkezhet olyan hulladék, amelyet a közszolgáltatási szerzõdés
keretében át kell adni a szolgáltatónak és amelyért a társasház közösségként, a lakásszövetkezet pedig jogi
személyként díjat köteles fizetni. Önmagában tehát az Ör. azon meghatározása, amely a rendelet személyi hatálya alá
tartozóként definiálja az ingatlan tulajdonosa, az ingatlan birtokosa, használója mellett a társasházi tulajdoni
közösséget vagy a lakásszövetkezetet, amely mögött a tagok vagyona áll, nem vezet törvénysértésre.
5. Az Ör. 3. § 4. pontja ugyanakkor az „ingatlantulajdonos” fogalmának meghatározása kapcsán a felelõsségi
viszonyokról is rendelkezik azzal, hogy megállapítja a társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonosi közösség
egyetemleges felelõsségét a közszolgáltatási szerzõdéssel kapcsolatos – jogok és – kötelezettségek tekintetében.
A személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozó Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 1. §
(1) bekezdésének második fordulata értelmében „[a]z e viszonyokat szabályozó más jogszabályokat – ha eltérõen nem
rendelkeznek – e törvénnyel összhangban, e törvény rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni”. Következésképpen
ha az érintett Önkormányzat a közszolgáltatásért fizetendõ díj tekintetében „egyetemleges” felelõsségrõl rendelkezik,
az ilyen felelõsség tartalma és jogkövetkezménye is csak a Ptk.-ban foglaltak szerinti lehet.
A Ptk. 334. § (1) bekezdése értelmében „[h]a többen tartoznak egy szolgáltatással, illetõleg egy szolgáltatást többen
követelhetnek, és e szolgáltatás osztható, jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában minden kötelezettõl csak a ráesõ
részt lehet követelni, és minden jogosult csak az õt megilletõ részt követelheti. A kötelezettek, illetõleg a jogosultak
részaránya kétség esetében egyenlõ”. A (2) bekezdés értelmében „[h]a a szolgáltatás nem osztható, a teljesítés
bármelyik kötelezettõl vagy valamennyiüktõl követelhetõ (a kötelezettek egyetemlegessége)”.
A Ptk. hivatkozott rendelkezése értelmében több kötelezett esetén kizárt az egyetemleges helytállás megállapítása
akkor, ha a kötelezettek szolgáltatása osztható. Díjfizetési kötelezettség esetében a szolgáltatás oszthatósága nem
kétséges. A felelõsség egyetemlegessége – a Legfelsõbb Bíróság Pfv.VI. 20493/2011. szám alatti, kártérítési felelõsség
tárgyában meghozott, de az egyetemleges helytállási kötelezettség tekintetében a jelen ügyben is irányadó ítélete
szerint – azt jelenti, hogy a kötelezettek bármelyikének teljesítése megszünteti a többi kötelezettel szembeni jogosulti
igényt [„Az alperesek egyetemleges marasztalásának az alapja az, hogy õk a Ptk. 337. § (1) bekezdése szerinti
egyetemleges kötelezettek, hiszen bármelyikük teljesítése megszünteti a másik kötelezettségét is a felperessel
szemben.”, BH2012. 11.]
Díjtartozás – azaz osztható szolgáltatás – megfizetésére irányuló kötelezettség esetében tehát a Ptk.-ba ütközõen
törvénysértõ az Ör. azon rendelkezése, amely a kötelezettség egyetemlegességére alapoz.
6. Megjegyzendõ ugyanakkor az is, hogy a Ptk. fentiekben hivatkozott 334. § (1) bekezdése diszpozitív szabály abban az
értelmében, hogy jogszabály eltérõ rendelkezése esetén több kötelezett felelõssége a fõszabálytól eltérõen is
alakulhat.
A Ptk. 685. § a) pontja szerinti értelmezõ rendelkezés egyértelmûvé teszi azt, hogy a Ptk. által szabályozott vagyoni és
személyi viszonyok tekintetében mit fogad el jogszabályként: „jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, továbbá
a törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet; a 28. § (1) bekezdése tekintetében
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter rendelete; a 29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 209/B. §
(6) bekezdése, a 305. § (1) bekezdése, a 434. § (3)–(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése és az 528. § (3) bekezdése
tekintetében valamennyi jogszabály”.
A Hgt. 26. § (5) bekezdés második mondata értelmében „[k]özös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok
felelõssége egyetemleges”. Ezzel szemben a Társasházi tv. 3. § (3) bekezdése kifejezetten kizárja a közösség egészét
terhelõ kötelezettség esetében a tulajdonostárs egyetemleges felelõsségének lehetõségét, amikor úgy rendelkezik,
hogy „[A] közösség egészét terhelõ kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk – vagy
a szervezeti-mûködési szabályzatban ettõl eltérõen meghatározott mérték – szerint felelnek az egyszerû (sortartásos)
kezesség szabályai szerint”. Emellett a Lsztv. sem tartalmaz arra nézve utalást, hogy a lakásszövetkezet mint
tulajdonosi közösséget terhelõ kötelezettségért a tagok egyetemlegesen lennének felelõsek.
7. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a Hgt., valamint a Társasházi tv. és a Lsztv. az általános-speciális
viszonyában állnak egymással díjtartozásért fennálló felelõsség tekintetében: a Hgt. 26. § (5) bekezdése – speciális
rendelkezések hiányában – nem vonatkoztatható a közös tulajdon különös nemeit jelentõ társasházi és
lakásszövetkezeti közös tulajdoni formákra, mert a tulajdonostársak felelõsségét a két utóbbi törvény speciális
rendelkezései határozzák meg. Következésképpen a közös tulajdonban álló ingatlant terhelõ közszolgáltatási díj
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tekintetében a Hgt. alapján fennáll a tulajdonosok egyetemlegessége, ezzel szemben a társasházak tulajdonosi
közössége és lakásszövetkezeti tagok esetében nem.
A Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati
rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, az önkormányzati rendeletet vagy annak
rendelkezését megsemmisíti (...)”. A kifejtettek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 3. §
4. pontjának második mondata a Társasházi tv.-be és az Lsztv.-be ütközõen törvénysértõ, ezért azt megsemmisítette.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa megsemmisítést tartalmazó határozatát a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontjai
alapján teszi közzé. Az Ör. megsemmisített rendelkezése a Bszi. 56. § (2) bekezdése értelmében a közzétételt a Magyar
Közlönyben történõ közzétételt követõ napon veszti hatályát.
Budapest, 2012. május 14.
Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Marosi Ildikó s. k.,

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

elõadó bíró

bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5007/2012/6. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
a dr. Horváth Zsuzsanna jogtanácsosa által képviselt Budapest Fõváros Kormányhivatal (1056 Budapest, Váci utca
62–64.),
a Budapest Fõvárosi XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) képviselõ-testületének
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes
feltételeirõl szóló 37/2004. (VI. 23.) rendelete egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatára irányuló indítványa alapján,
nemperes eljárásban
meghozta a következõ
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat
Képviselõ-testületének a Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésének egyes feltételirõl szóló 37/2004. (VI. 23.) rendelte 6. § (9) bekezdésének
„(...)a vételárhátralék és járulékai erejéig az ingatlan jelzálogjoggal terhelt” fordulata törvényellenes, ezért azt
megsemmisíti.
A 6. § (9) bekezdése az alábbi szövegezéssel marad hatályban:
„A vételárhátralék kiegyenlítéséig az ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn”.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat
Képviselõ-testületének a Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételirõl szóló 37/2004. (VI. 23.) rendelte 10. § (1) bekezdés
a) pontja törvényellenes, ezért azt megsemmisíti.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Fõvárosi XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselõ-testületének
a Budapest-Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól és
bérleti díjának megállapításáról szóló 18/2005. (V. 2.) rendelete felülvizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezések a határozat közzétételét követõ napon vesztik hatályukat.
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5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ 8 napon belül
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon történõ közzétételét.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. Az Indítványozó jogelõdje a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: régi Ötv.) 98. § (2) bekezdés a) pontjában kapott hatáskörében eljárva vizsgálta a Budapest-Zugló
Önkormányzat Képviselõ testületének, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésének egyes feltételeirõl szóló 37/2004. (VI. 23.) rendelete (a továbbiakban: Ör.1.), valamint
a Budapest-Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályozásáról
és bérleti díjának megállapításáról szóló 18/2005. (V. 2.) rendelete (a továbbiakban: Ör.2.) törvényességét.
2. Az Indítványozó álláspontja szerint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 254. §
(1) bekezdésébe, valamint 685. § a) pontjába ütközõ módon törvénysértõ az Ör.1. 6. § (9) bekezdése, mivel magasabb
szintû jogszabályi felhatalmazás hiányában rendelkezett az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén
a vételárhátralék és járulékai erejéig jelzálog alapításáról. Az Ör.2. esetében az Indítványozó azt tartotta
törvényellenesnek, hogy az érintett Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 2003. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) rendelkezéseivel ellentétesen,
legalábbis címében az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának megállapításáról rendelkezik.
3. Az érintett önkormányzat a 02-227/2007. szám alatti törvényességi észrevételt 2007. december 11-i ülésén
megtárgyalta, de 1029/2007. (XII. 11.), valamint 1030/2007. (XII. 11.) szám alatt meghozott határozatai értelmében
a törvényességi észrevételben foglaltakkal nem értett egyet.
4. Az Indítványozó jogelõdje az Alkotmánybíróságon elõterjesztett indítványában kérte az Ör.1. és az
Ör.2. alkotmányossági vizsgálatát és az Ör.1. 6. § (9) bekezdésének, valamint az Ör.2. címének megsemmisítését.
5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt 2012. március 13-án kézbesítette az érintett Önkormányzat részére azzal,
hogy az abban foglaltakra határidõben elõterjesztheti állásfoglalását. Az érintett Önkormányzat állásfoglalást nem
terjesztett elõ.

II.

1. Az indítvány megalapozott.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör.-t az indítvány keretei között vizsgálta.
2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye. Az Alaptörvény 25. cikk c) pontja szerint a bíróság dönt
az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. A bíróságok szervezetérõl és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Kúria dönt az
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi
CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 72. § (1) bekezdés szerint „[a] 71. §-ban foglalt rendelkezéstõl eltérõen az
Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a bírósághoz kell áttenni az e törvény hatálybalépését megelõzõen
a fõvárosi és megyei kormányhivatal, illetve jogelõdje által elõterjesztett olyan indítványt, amely jogszabály
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban önkormányzati rendelet vizsgálatára irányult, és
az indítvány tartalmában önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését állítja.
2. Az Indítványozó indítványában kifejtett álláspontja szerint önkormányzat által alkotott rendelet – magasabb szintû
jogszabály felhatalmazás nélkül – nem alapíthat zálogjogot.
A régi Ötv. 16. § (1) bekezdése értelmében „[a] képviselõ-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet
alkot”.
E szerint az önkormányzat képviselõ-testülete rendeletben szabályozhat olyan helyi közügyeket, amelyeket törvény
– magasabb szintû jogszabály – nem rendez, illetve olyan kérdéseket, amelyek esetében a rendelet megalkotására
magasabb szintû jogszabályban felhatalmazást kapott. Az Alkotmánybíróság – az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdéséhez
és a régi Ötv. 16. § (1) bekezdéséhez kapcsolódó határozataiban – a helyi közügyek intézése körében alkotmányos
alapot teremtett arra is, hogy az önkormányzat az országos szintû jogszabály által szabályozott kérdésben, azzal nem
ellentétes tartalommal, kiegészítõ jelleggel rendeleti szabályt alkosson [36/2002. (VII. 19.) AB határozat, ABH, ....].
Rámutat a Kúria Önkormányzati Tanácsa arra, hogy önmagában a felhatalmazás hiánya magasabb szintû jogszabály
kifejezett tilalmazása nélkül nem teszi törvénysértõvé az önkormányzati rendelet megalkotását, az önkormányzati
jogalkotó azonban egyik esetben sem lehet ellentétes magasabb szintû jogszabállyal.
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3. Az Ör.1. felhatalmazáson alapuló rendelet, a preambuluma értelmében a képviselõ-testület jogalkotói jogkörét az
Lt. 54. § (1) és (3) bekezdésére, az 58. § (2) és (3) bekezdésére, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Tulajdonba adási tv.) 2. §
(8) bekezdésére vezeti vissza.
Az Ör.1. hatálya az önkormányzat tulajdonában álló lakásokra, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, egyéb
helyiségekre, vegyes tulajdonú ingatlanok esetében az önkormányzat tulajdoni hányadra terjed ki. Rendelkezései az
Ör.1. hatálya alá tartozó ingatlanok (lakások és egyéb helyiségek) elidegenítésével kapcsolatos normatív szabályok
– többek között – az elõvásárlási jogosultsággal, az ingatlan vételárával, a fizetési és értékesítési kedvezményekkel, és
egyéb szerzõdési feltételekkel kapcsolatban. Az Ör.1. tehát – az önkormányzati közszolgáltatási szerzõdésekhez
hasonlóan – az önkormányzati tulajdonú ingatlanok adásvételi szerzõdéseinek jogszabályi feltételrendszerét
szabályozza, ami azt jelenti, hogy az egyedi elidegenítési szerzõdések csak az Ör.1.-ben megjelölt feltételekkel
köthetõk meg. Amennyiben tehát az érintett Önkormányzat részletfizetési kedvezményt biztosít a vevõ számára, és az
Ör.1. a vételárhátralék, valamint annak járulékai erejéig az elidegenített ingatlanon jelzálogjogot alapít az érintett
Önkormányzat javára, úgy az ex lege kötelezettséget jelent.
4. A Ptk. 251. § (1) bekezdése határozza meg a zálogjog tartalmát, amely lényegét tekintve abszolút hatályú szerzõdést
biztosító dologi jogot keletkeztet a követelés erejéig a zálogjogosult – a jelen esetben az önkormányzat – javára. A Ptk.
254. § (1) bekezdése értelmében „[z]álogjog szerzõdés, jogszabály vagy bírósági határozat és – ha jogszabály így
rendelkezik – hatósági döntés alapján keletkezhet”.
Nem vitatható az érintett Önkormányzatnak az az igénye, hogy elidegenített ingatlantulajdona után a vételárhoz
részletfizetési kedvezmény biztosítása esetén is hozzájusson, azt minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel
elõsegítse. Ugyanakkor a Ptk. 254. § (1) bekezdése a zálogjog alapítását a szerzõdõ felek megállapodásához,
jogszabály rendelkezéséhez, bírósági döntéshez, illetve jogszabályi rendelkezésen alapuló hatósági döntéshez köti.
Maga a Ptk. is alapít zálogjogot bizonyos esetekben [például a bérbeadó javára, (Ptk. 429. § )], de más törvény alapján is
keletkezhet zálogjog. A Ptk. értelmezõ 685. § a) pontja értelmében „jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, továbbá
a törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet; a 28. § (1) bekezdése tekintetében
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter rendelete; a 29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 209/B. §
(6) bekezdése, a 305. § (1) bekezdése, a 434. § (3)–(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése és az 528. § (3) bekezdése
tekintetében valamennyi jogszabály;”. Eszerint a felek egyedi szerzõdéses viszonyban megállapodhatnak zálogjog
kikötésében, de a magánjogi viszonyok között csak a felhatalmazáson alapuló és annak keretei között megalkotott
önkormányzati rendelet minõsül „jogszabálynak”.
5. Az Lt. és a Tulajdonba adási tv. Ör.1. preambulumában megjelölt felhatalmazó rendelkezései nem jogosítják az érintett
Önkormányzatot zálogjog jogszabályi alapítására. Az önkormányzat felhatalmazása a lakások és egyéb helyiségek
elidegenítésekor a vételár meghatározására, a részletfizetés és egyéb kedvezmények megállapítására terjednek ki. Az
eladás avagy a vételár megfizetése módjának és feltételeinek megállapítására irányuló felhatalmazás [Lt. 54. §
(3) bekezdés, 58. § (3) bekezdés] nem jelenti dologi jogi kötelmet eredményezõ biztosíték rendeleti elõírására.
Mivel az Ör.1.-ben megjelölt egyik törvényi szabály sem, de a hivatkozott Lt. és Tulajdonba adási tv. egészében sem
tartalmaznak az érintett Önkormányzatot általános jelleggel zálogjog alapítására felhatalmazó rendelkezést, ezért az
Ör.1.-ben szabályozott adásvételi szerzõdések feltételrendszerének jelzálog alapítására vonatkozó rendelkezése
a magánjogi viszonyok tekintetében nem minõsül „jogszabálynak”, azaz ellentétes a Ptk.-val.
6. Bár az indítvány csak az Ör.1. 6. § (9) bekezdése szerinti jelzálogjogra vonatkozó rendelkezés törvényességét vitatta,
a Kúria Önkormányzati Tanácsa – élve a Bszi. 55. § (1) bekezdése szerinti jogkörével – a rendelkezések azonosságára
tekintettel kiterjesztette vizsgálatát az Ör.1. 10. § (1) bekezdés a) pontjára is. Megállapította, hogy a jelzálogjog
jogszabályai alapítása nem csak a lakások, hanem az egyéb helyiségek elidegenítése esetében is törvényellenes.
7. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a kifejtett indokok alapján az Ör.1. 6. § (9) bekezdésének, valamint 10. § (1) bekezdés
a) pontja törvényellenes rendelkezését a Bszi. 54. § (2) bekezdés a) pontja alapján ex nunc megsemmisítette, amely
ezért a Bszi. 56. § (2) bekezdése alapján a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követõen veszti
hatályát. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a jogbiztonság érvényesülése érdekében rendelkezett a 6. § (9) bekezdése
hatályban maradó szövegezése tárgyában.
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8. Az alkotmánybírósági elbírálás idõtartama alatt az érintett Önkormányzat az Ör.2. címét 21/2007. (V. 4.) rendeltével
módosította. Erre tekintettel az Indítványozó az Ör.2. tekintetében indítványát visszavonta.
A Bszi. 51. § (2) bekezdése értelmében a Kúria Önkormányzati Tanácsa „az eljárást megszünteti, ha az indítvány
benyújtója az indítványt visszavonta (…)”. Erre tekintettel az Önkormányzati Tanács az Ör.2. tekintetében visszavont
indítványa tekintetében az eljárást megszüntette.
Budapest, 2012. május 14.
Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Marosi Ildikó s. k.,

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

elõadó bíró

bíró
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 130/2012. (VI. 8.) KE határozata
az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettesének
és az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezésérõl
A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal
elnökének javaslatára –
2012. június 1-jei hatállyal határozatlan idõtartamra
dr. Hilbert Editet az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettesévé,
dr. Kovács Máriát az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé
kinevezem.
Budapest, 2012. május 23.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01691/2012.

A köztársasági elnök 131/2012. (VI. 8.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
100. § a) pontja alapján – a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára – a Semmelweis Egyetemen dr. Tulassay Tivadar
egyetemi tanárt 2012. május 31-ei hatállyal a rektori megbízás alól felmentem.
Budapest, 2012. május 23.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 30.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01779/2012.
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A köztársasági elnök 132/2012. (VI. 8.) KE határozata
bírák kinevezésérõl és felmentésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) bekezdése és 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
lemondására tekintettel
dr. Pál Lajos Józsefet 2012. november 30-ai hatállyal,
a bírói eskü letételének elmulasztása miatt
dr. Józsa Zsoltot 2012. május 31-ei hatállyal,
nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Gremsperger Máriát 2012. november 30-ai hatállyal
bírói tisztségébõl felmentem.
dr. Pfeifer Pétert,
dr. Solymosi Istvánt és
dr. Steinhof Katalin Esztert
2012. június 1. napjától határozatlan idõtartamra,
dr. Kántor Veronikát
2012. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá,
dr. Szabó Évát
2012. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig terjedõ idõtartamra katonai bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2012. május 23.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01940/2012.

A köztársasági elnök 133/2012. (VI. 8.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói tisztségbõl való felmentés
fegyelmi büntetés indítványozására tekintettel dr. Ravasz Lászlót 2012. május 24-ei hatállyal bírói tisztségébõl
felmentem.
Budapest, 2012. május 23.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01607-3/2012.
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A köztársasági elnök 134/2012. (VI. 8.) KE határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 40. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára –
Kalmár Ferenc nyugállományú dandártábornokot 2012. május 21-ei hatállyal nyugállományú vezérõrnaggyá
elõléptetem.
Budapest, 2012. május 15.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 16.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01970/2012.

A köztársasági elnök 135/2012. (VI. 8.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 40. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára –
Vass Sándor ezredest 2012. május 21-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2012. május 15.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 16.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01846/2012.
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A köztársasági elnök 136/2012. (VI. 8.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
a kétoldalú együttmûködés, különösen a Magyarország és Alsó-Ausztria közötti baráti kapcsolatok továbbfejlesztése
érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
dr. Erwin Pröll, Alsó-Ausztria tartományi kormányának elnöke, tartományfõnök részére,
a magyar–stájer baráti kapcsolatok és együttmûködés széleskörû továbbfejlesztése érdekében végzett elkötelezett
tevékenységéért
Franz Voves, Stájerország tartományfõnöke részére,
a magyar és osztrák parlament közötti együttmûködés fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért
Fritz Neugebauer, az Osztrák Nemzeti Tanács parlamenti alelnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL
polgári tagozata,
a magyar–osztrák rendészeti képzés, továbbképzés, együttmûködés során végzett sokoldalú tevékenysége,
elévülhetetlen érdemei elismeréseként
dr. Fehérváry János, az Osztrák Köztársaság Belügyminisztériumának osztályvezetõje részére,
a Rába folyó vízminõségének helyreállítása és a magyar–osztrák vízügyi kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében
végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Wilfried Schimon, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Erdõ- és Mezõgazdasági, Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium szekciófõnöke részére,
a magyar–osztrák kapcsolatok erõsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Wolfgang Johannes Bandion, az Osztrák Mauthausen Bizottság elnökségi tagja, a Mauthausen Osztrák Táborközösség
jegyzõje részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata,
a Magyar Honvédség feladatainak magas szintû ellátásához nyújtott segítõ támogatása, valamint a magyar–osztrák
kétoldalú katonai kapcsolatok elmélyítése érdekében huzamosabb idõn át végzett kiemelkedõ tevékenysége
elismeréseként
Freyo Michael Apfalter altábornagy, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Védelmi és Sport Minisztérium
védelemgazdasági igazgatója, nemzeti fegyverzeti igazgató részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
katonai tagozata,
az osztrák–magyar tudományos kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Christoph Ramoser, az Osztrák Köztársaság Tudományos és Kutatási Minisztériuma Felsõoktatás Nemzetközi
Kapcsolatai és a Tudományos Utánpótlás Támogatásáért Felelõs Fõosztályának vezetõje részére,
a kortárs magyar irodalom jelentõs alkotásainak szlovén nyelvre történõ fordításaiért és a magyar–szlovén irodalmi
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Marjanca Miheliè mûfordító, a Mladinska Knjiga Kiadó szövegírója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt szlovén
lektora részére,
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az ausztriai magyar közösségek öntudatát és összetartását erõsítõ, közösségformáló tevékenysége elismeréseként
dr. Vencser László, a Linzi Egyházmegye Idegennyelvû Lelkészségek Szakosztályának vezetõje, az Osztrák Püspöki
Konferencia Katolikus Idegennyelvû Pasztoráció országos igazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata,
az ausztriai magyarság körében végzett több mint fél évszázados munkája, valamint az ausztriai magyar nyelvû lelki
gondozói szolgálat fennmaradása érdekében folytatott lelkipásztori tevékenysége elismeréseként
Soós Mihály nyugalmazott középiskolai vallástanár részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. április 17.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. április 23.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01576/2012.

A köztársasági elnök 137/2012. (VI. 8.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
a nemzet szolgálatában, az egyetemes és a magyar kultúra gyarapítása, a magyar történelem külföldi megismertetése
terén végzett munkássága, karitatív tevékenysége elismeréseként
Somssich Pongrácz, a Mannesman Konszern belga fõképviseletének nyugalmazott vezetõje, Balatonlelle díszpolgára
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata,
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a kolozsvári magyar közösség érdek- és jogvédelme érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Boros János, a Szent Mihály Plébánia fõgondnoka részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. április 17.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. április 23.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01578/2012.

A Kormány 1187/2012. (VI. 8.) Korm. határozata
önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ elõzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a és az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez
történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a következõ határozatot hozza:

1.

2.1.
2.2.
3.

A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2012. évben történõ megkötéséhez az alábbi kiegészítõ
feltételekkel.
Az önkormányzat az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétõl és az önkormányzatot terhelõ
tõkefizetési kötelezettségektõl lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését
egyik évben sem.
A fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitelt, vagy a kötvénykibocsátásból származó bevételt csak
az 1. mellékletben szereplõ fejlesztésekre lehet fordítani.
Az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktõl lefelé eltérhet.
Adósságmegújító ügyletek esetén az önkormányzat az ügyletbõl származó bevételét kizárólag már meglévõ
adósságának visszafizetésére fordíthatja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Ügyletek adatai

Önkormányzat neve

Ügylet célja

Ügylet
típusa

Futamideje
(év)

Tárgyévi

Tárgyévet
követõ elsõ
évben

Tárgyévet
Tárgyévet követõ
követõ
harmadik és azt
második évben követõ években

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés
alcélja

Fejlesztés bruttó
forrásigénye

Fejlesztési célhoz
az ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

63 000 000 HUF

fejlesztés

Hitel

10

500 000

1 300 000

7 800 000

56 762 000

1

7.7. Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása

66 500 000

63 000 000

12 000 000 HUF

fejlesztés

Hitel

10

100 000

500 000

1 800 000

12 370 000

2

7.7. Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása

23 500 000

12 000 000

114 000 000 HUF

fejlesztés

Hitel

20

2 280 000

5 323 000

8 613 000

157 058 000

1

5.3. Önkormányzati
járóbeteg
szakrendelõk és
szakrendelõ-intézetek,
szûrõállomások,
gondozók
fejlesztése

20 000 000

19 000 000

2

5.8. Egyéb
egészségügyi
szolgáltatás-fejlesztés

48 336 000

45 919 000
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RÁCKEVE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Deviza

•

JÁSZÁROKSZÁLLÁS
VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Értéke

Fejlesztések adatai

Ügyletbõl eredõ fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében)
esedékesség szerint

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1187/2012. (VI. 8.) Korm. határozathoz
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4

7.7. Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása

20 000 000

19 000 000

5

7.3.
Közbiztonság
növelését
szolgáló
fejlesztések

1 581 000

1 502 000

6

7.6.
Közvilágítási és
önkormányzati
intézmények belsõ
világítási
hálózatának
fejlesztése,
korszerûsítése

2 500 000

2 375 000

7

7.7. Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása

2 150 000

2 043 000
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18 152 000
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21 103 000
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2.1.
Közoktatási
intézmények
mûszaki
felújítása
és rekonstrukciója
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3

3 171 430 137 569 468 493 481 227 397

SOPRON MEGYEI
2 000 000 000 HUF
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

fejlesztés

Hitelviszonyt
megtestesítõ
értékpapír

5 215 941 000 624 985 000 578 394 000 1 131 038 000

1 900 000

9

7.7. Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása

4 325 000

4 109 000

1

1.1.
Ivóvízminõség
javítását
szolgáló
beruházások

521 092 000

54 388 000

2

1.2.
Szennyvízelvezetési
és
szennyvíztisztítási
beruházások

1 963 000

1 963 000

3

1.2.
Szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási
beruházások

3 750 000

3 750 000
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Hitel

2 000 000
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adósságmegújítás

7.9. Városés
településrehabilitáció

MAGYAR KÖZLÖNY

VERESEGYHÁZ
1 222 126 027 HUF
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

8
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5

1.3.
Csapadékvíz-elvezetést
szolgáló
beruházások

63 966 000

63 966 000

6

1.3.
Csapadékvíz-elvezetést
szolgáló
beruházások

186 572 000

36 761 000

7

1.4.
Települési
szilárd
hulladékok
kezelésével
kapcsolatos
beruházások

10 821 000

10 821 000

8

2.1.
Közoktatási
intézmények
mûszaki
felújítása
és rekonstrukciója

2 300 000

2 300 000
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150 404 000
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1.3.
Csapadékvíz-elvezetést
szolgáló
beruházások
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58 750 000

8 238 000

10

2.2. Fûtés
és
világítási
rendszer
korszerûsítése

85 109 000

19 363 000

11

2.1.
Közoktatási
intézmények
mûszaki
felújítása
és rekonstrukciója

156 151 000

17 096 000

12

2.1.
Közoktatási
intézmények
mûszaki
felújítása
és rekonstrukciója

38 366 000

7 756 000

13

2.2. Fûtés
és
világítási
rendszer
korszerûsítése

2 500 000

2 500 000

•

2.1.
Közoktatási
intézmények
mûszaki
felújítása
és rekonstrukciója
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123 380 000

42 154 000

15

3.1. Ápológondozó,
rehabilitációs célú
tartós
bentlakásos vagy
átmeneti
gondozást
nyújtó
szociális
intézmények
létrehozás,
fejlesztése,
felújítása

17 946 000

6 130 000

MAGYAR KÖZLÖNY

3.1. Ápológondozó,
rehabilitációs célú
tartós
bentlakásos vagy
átmeneti
gondozást
nyújtó
szociális
intézmények
létrehozás,
fejlesztése,
felújítása

11710

14

•
2012. évi 69. szám

2 410 000

2 410 000

4.1.
Kulturális
célú
beruházások

311 704 000

45 220 000

18

4.1.
Kulturális
célú
beruházások

6 459 000

6 459 000

19

4.1.
Kulturális
célú
beruházások

4 500 000

4 500 000

20

4.6. Egyéb
sportcélú
beruházások

1 284 000

1 284 000

21

4.6. Egyéb
sportcélú
beruházások

10 000 000

10 000 000

2012. évi 69. szám
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3.1. Ápológondozó,
rehabilitációs célú
tartós
bentlakásos vagy
átmeneti
gondozást
nyújtó
szociális
intézmények
létrehozás,
fejlesztése,
felújítása
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5.3. Önkormányzati
járóbeteg
szakrendelõk és
szakrendelõ-intézetek,
szûrõállomások,
gondozók
fejlesztése

23

27 096 000

4 064 000

24

7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

105 777 000

15 777 000

25

7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

339 068 000

93 487 000

26

7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

16 694 000

16 694 000

27

7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

43 370 000

43 370 000

28

7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

4 499 000

4 499 000
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7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

•

5 318 000
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5 318 000
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22

10 570 000

10 570 000

30

7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

166 997 000

166 997 000

31

7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

92 334 000

50 604 000

32

7.6.
Közvilágítási és
önkormányzati
intézmények belsõ
világítási
hálózatának
fejlesztése,
korszerûsítése

47 541 000

27 967 000

33

7.9. Városés
településrehabilitáció

138 748 000

138 748 000

34

7.9. Városés
településrehabilitáció

305 108 000

103 508 000

•

7.1.
Közutak,
hidak
építése,
felújítása

MAGYAR KÖZLÖNY
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36

7.7. Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása

9 924 000

9 924 000

37

7.7. Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása

20 709 000

6 980 000

38

7.8. Egyéb
rendezési
tervekhez
kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

18 750 000

18 750 000

39

7.9. Városés
településrehabilitáció

38 725 000

38 725 000

40

7.9. Városés
településrehabilitáció

807 511 000

290 173 000

41

7.9. Városés
településrehabilitáció

37 893 000

37 893 000
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6 583 000
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6 583 000
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7.7. Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása
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13 570 000

13 570 000

43

7.9. Városés
településrehabilitáció

33 837 000

33 837 000

44

7.9. Városés
településrehabilitáció

23 165 000

23 165 000

45

7.9. Városés
településrehabilitáció

1 890 000

1 890 000

46

7.9. Városés
településrehabilitáció

2 000 000

2 000 000

47

7.9. Városés
településrehabilitáció

380 865 000

380 865 000

48

7.9. Városés
településrehabilitáció

56 650 000

56 650 000

49

7.9. Városés
településrehabilitáció

98 121 000

9 812 000

•

7.9. Városés
településrehabilitáció
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adósság- Hitel
megújítás

CERED KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

20 000 000 HUF

fejlesztés

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

78 996 336 EUR

adósság- Hitelmegújítás viszonyt
megtestesítõ értékpapír

Hitel

4

3 302 097

14 531 871

14 509 115

24 786 703

13

2 050 078

3 572 467

3 402 216

25 976 021

25

4 272 011

4 573 982

2 859 663

67 290 680

59 673 000

8 951 000

1

2.1.
Közoktatási intézmények
mûszaki
felújítása
és rekonstrukciója

461 619 960

20 000 000

MAGYAR KÖZLÖNY

46 089 000 HUF

7.13.
Egyéb,
törvény
által
az önkormányzatok
számára
elõírt
feladatok
teljesítéséhez
szükséges
infrastrukturális
beruházások
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A Kormány 1188/2012. (VI. 8.) Korm. határozata
a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges
intézkedésekrõl
1. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak való
megfelelés határidejének két évvel való meghosszabbítását az Egészségügyi Világszervezetnél kezdeményezze.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2012. június 10.
2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak való megfelelés
érdekében dolgozzák ki az országos közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzeti reagálási tervet, amely alkalmas
a nemzetközi jelentõségû közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetek, vagy azok kialakulásának veszélyével járó
helyzetek megelõzésére, kezelésére, az ágazatközi együttmûködés rendjének meghatározására.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
2013. március 31.
3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak való megfelelés
érdekében dolgozzák ki a schengeni belsõ határokon alkalmazható, központi készletben tárolható mobil felépítésû,
szélsõséges idõjárási helyzetben is alkalmazható ellenõrzõ-mentesítõ állomás kialakításához szükséges terveket,
és azok költségvetési forrására tegyenek javaslatot.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
a tervek kidolgozására: 2012. július 31.
a mobil ellenõrzõ állomások létrehozására: 2013. december 31.
4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a schengeni külsõ határok Nemzetközi Egészségügyi
Rendszabályoknak való megfelelését, valamint a schengeni külsõ határok nem teljes körû megfelelése esetén
dolgozzák ki a külsõ határok felkészüléséhez szükséges intézkedési tervet.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a felmérés elvégzésére: 2012. december 31.
az intézkedési terv elkészítésére: 2013. június 30.
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5. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy mérjék fel a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok szerinti
veszélyhelyzeti ellenõrzõpontok 30 napos folyamatos mûködéséhez szükséges mennyiségû és minõségû egyéni
védõfelszerelés igényt, valamint biztosítsák azok rendelkezésre állását.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
a felmérés elvégzésére: 2012. december 31.
a beszerzésre: 2014. június 15.
6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsenek elõterjesztést a Kormány részére a Nemzetközi
Egészségügyi Rendszabályok végrehajtásában közremûködõ szervek együttmûködésére, jelentési kötelezettségeire
vonatkozó részletes szabályokról.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
2012. december 31.
7. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsenek elõterjesztést a Kormány részére a Nemzetközi
Egészségügyi Rendszabályok szerinti veszélyhelyzeti ellenõrzõ pontok kijelölésérõl.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
2013. március 31.
8. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy évente készítsenek jelentést a Kormány részére a Nemzetközi
Egészségügyi Rendszabályoknak való megfelelés aktuális állapotáról, a szükséges fejlesztésekrõl, azok állásáról.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
minden év október 31-éig
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 65/2012. (VI. 8.) ME határozata
a nagy távolságra jutó, határokat átlépõ levegõszennyezésrõl szóló Genfi Egyezmény Végrehajtó
Tanácsának ülésein való részvételrõl
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a nagy távolságra jutó, határokat átlépõ levegõszennyezésrõl szóló Genfi Egyezmény
Végrehajtó Tanácsának ülésein Magyarország Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott
ülés elõtt adja ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 66/2012. (VI. 8.) ME határozata
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõanyagokról szóló Stockholmi Egyezmény
részes államainak konferenciáin való részvételrõl
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõanyagokról szóló Stockholmi
Egyezmény részes államainak konferenciáin Magyarország Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott
konferencia elõtt adja ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 67/2012. (VI. 8.) ME határozata
a sztratoszférikus ózonréteg védelmérõl szóló Bécsi Egyezmény részes államainak konferenciáin
való részvételrõl
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a
vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a sztratoszférikus ózonréteg védelmérõl szóló Bécsi Egyezmény részes államainak
konferenciáin Magyarország Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott
konferencia elõtt adja ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 68/2012. (VI. 8.) ME határozata
az ENSZ Környezetvédelmi Programja Kormányzó Tanácsának ülésein való részvételrõl
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy az ENSZ Környezetvédelmi Programja Kormányzó Tanácsának ülésein Magyarország
Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott
ülés elõtt adja ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

