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TÁJÉKOZTATÓ 

a de minimis támogatás szabályairól a támogatást igénylők számára 

 

 

 

Háttér 

Az EU szabályozása alapján, egy támogatás akkor minősül állami támogatásnak, ha a 

következő feltételek mindegyike egyszerre
1
 teljesül:  

A támogatás  

- állami forrásból származik,  

- előnyt jelent az érintett vállalat részére és  

- bizonyos vállalatot vagy ágazatot előnyben részesít, azaz szelektív,  

- torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget, valamint  

- befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet.  

A támogatás megítélése nem függ a kedvezményezett személyétől. A jogszabályban 

használatos „vállalkozás”
2
 összefoglalóan vonatkozik minden egyes gazdasági tevékenységet 

végző szervezetre, függetlenül annak jogállásától és finanszírozási módjától. Így, a közszféra 

szervezetek, az önkormányzatok, illetve azok társulásai számára biztosított támogatások is az 

állami támogatások rendelkezései alá tartozhatnak. Az állami támogatásokról az EU 

tagállamai meghatározott eljárásrend szerint tájékoztatják a Bizottságot.  

Csekély összegű támogatás  

Az EU jogalkotói
3
 úgy ítéltek meg, hogy bizonyos összeg alatti támogatások nem 

versenytorzító hatásúak, ezért megalkották a csekély összegű támogatások, azaz a de minimis 

támogatások szabályozási körét.  

Az EU bizottság rendeletei szerint, egy és ugyanazon „vállalkozás” részére a folyó pénzügyi 

évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során, az odaítélt csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg - alapesetben
4
 - a 

200 000 euronak megfelelő forintösszeget.
5
 A figyelembe veendő 3 éves időszakot gördülő 

módszerrel kell értékelni. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az 

érintett pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű 
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támogatások teljes összegét kell figyelembe venni. 

Ezen támogatásokról nem kell rendszeres jelentést küldenie az EU tagállamnak
6
 a Bizottság 

felé. Kérésre azonban 20 napon belül meg kell küldeni a tagország de minimis támogatásáról 

szóló naprakész. információt. A csekély összegű támogatásról ezért a tagállam az EU 

jogszabályokban meghatározott eljárásrend szerint jár el és vezeti nyilvántartását. 

Nem nyújtható de minimis támogatás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, 

feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó vállalkozásnak, (kivéve azokat, amelyekre a 

Bizottság 1408/2013/EU rendelete vonatkozik) a halászathoz, akvakultúrához (vízi 

élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó 

tevékenységet végző vállalkozásoknak. 

Nem nyújtható de minimis támogatás továbbá az exporttal kapcsolatos tevékenységek 

(különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési 

hálózat kialakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 

egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támogatásához, teherszállító járművek 

megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak. 

Eljárási szabályok 

E tájékoztató mellékletében található Igazolást a támogatást nyújtó adja ki, az általa nyújtott 

támogatás de minimis jellegéről és támogatástartalmáról.  

Amennyiben ez nem történt meg, a támogatást nyújtó – kérelemre – utólag adja ki a 

támogatás nyújtásáról szóló tájékoztatást. 

A támogatást kérőnek írásban be kell nyújtania Nyilatkozatát a támogatás évében, valamint 

az azt megelőző 2 év alatt kapott de minimis támogatásokról. A kérelmezőnek a Nyilatkozat 

megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére 

de minimis támogatásként megítéltek. A Nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek 

tájékoztatása alapján kell megtenni. 

Csekély összegű állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, 

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi 

önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, 

amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. 

A Nyilatkozatban tételesen fel kell sorolni az adórendszeren keresztül vagy közvetlenül kapott 

csekély összegű támogatásokat Ft összegben és euróban is megadva, valamint a támogatás 

bruttó támogatástartalmát. 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási 

szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási 

döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 

közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. 
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A Nyilatkozat melletti Útmutató további részleteket tartalmaz az egy és ugyanazon 

vállalkozás fogalmáról, a vállalkozás egyesülése és szétválása, valamint a 

támogatáshalmozódás során alkalmazandó de minimis szabályokról. 

A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos adatokat elkülönítetten nyilvántartani, és a 

támogatásra vonatkozó dokumentumait a támogatás megítélésének időpontjától számított 10 

évig megőrizni, valamint ezen időtartam alatt a támogatásról az állami és uniós szervek 

számára adatot szolgáltatni, illetve a támogatással kapcsolatos dokumentumokat bemutatni. 

Az állami támogatásokról – többek között a csekély összegű támogatásokról is – további 

információt talál a Támogatásokat Vizsgáló Iroda oldalán. www.tvi.kormany.hu 

 

 

 

http://www.tvi.kormany.hu/

