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Útmutató a kistelepülési üzletek támogatásához

I.

Általános szabályok

1. A támogatás célja
A támogatás célja – a Belügyminisztérium által nyilvántartott, a támogatási kérelem benyújtása,
valamint az azt megelőző év (2020. vagy 2021.) január 1-jén – a 2000 fő vagy ennél kevesebb
állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepülésen napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek (a
továbbiakban: üzlet) létrehozásának és/vagy működésének támogatása.
Állandó lakosságszám: https://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku
A támogatás egyedi kérelem alapján a kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve
bejelentett üzlet kialakításához, fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges
foglalkoztatási költségek csökkentéséhez igényelhető.
A támogatás tisztán hazai költségvetési támogatás és előfinanszírozás. A támogatáshoz minden
esetben önerő is szükséges.

2. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A kérelem benyújtásának határideje:
2021. április 12. 8 óra 00 perc – 2021. június 11. 12 óra 00 perc
A támogatói felhívás a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek
támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 25. § (2) bekezdése
alapján került közzétételre a Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban:
lebonyolító) honlapján.

3. Költségvetési támogatásra jogosultak (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó,
szövetkezet)
3.1. Támogatás nyújtható olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy akár szövetkezet
részére, amely a kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási
cikket értékesítő már meglévő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer
jellegű bolti vegyes kereskedelem.
3.2. Új üzlet nyitására támogatás adható az olyan már működő vagy akár újonnan induló
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen
kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet
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üzemeltetését ott, ahol ilyen üzlet a kérelem beadásakor (jegyző igazolása alapján) még
nem működik.
4. Támogatható tevékenységek
4.1. Az üzlet
a. külső és belső felújítása, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
b. bővítése, építése,
c. akadálymentesítése.
Jogosultság kezdete: Főszabály szerint az olyan számla fogadható el, amelyet a rendelet
hatályba lépését (2021. március 1.) követően adtak ki. Ettől az egyes jogcím szerint igényelt
támogatási szabály eltérhet.
Támogatás mértéke: Az elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de legfeljebb 50 millió
forint.
Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy
az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.
4.2. Eszközbeszerzés, ami a kiskereskedelmi tevékenység (az üzlet felszerelése) és a
támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás (közösségi tér, postai szolgáltatás, vény
nélküli gyógyszer forgalmazás) folytatásához szükséges. Ilyen lehet különösen a
a. berendezési bútorzat,
b. melegentartó eszköz,
c. hűtőpult, hűtő,
d. feldolgozógép,
e. sütő, kelesztő gép,
f. pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz
kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licenc díj) beszerzése.
Jogosultság kezdete: Főszabály szerint az olyan számla fogadható el, amelyet a rendelet
hatályba lépését (2021. március 1.) követően adtak ki.
Ettől az egyes jogcím szerint igényelt támogatási szabály eltérhet. Például
energiahatékonysági beruházás, vagy megújuló energiatermeléshez nyújtott támogatás
esetén nem támogatható olyan tevékenység, amely korábbi, mint a támogatói okirat kiadása.
Támogatás mértéke: Az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 millió
forint. Ebben a körben elszámolhatóak az előírt nyilvánossággal (kötelező arculati
elemekkel) kapcsolatos költségek is.
Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy
az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.
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4.3. Képzés támogatása, ami az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében
indokolt.
4.4. Ingatlanvásárlás, azaz a támogatott üzletnek helyet adó ingatlan adásvétel (a vételár
támogatása).
Jogosultság kezdete: A támogatás adás-vételi szerződés alapján nyújtható, tulajdonjog
megszerzésére. Vagyis a már a kérelmező tulajdonában lévő, korábbi adás-vételi szerződés
alapján nem nyújtható támogatás. Nem nyújtható támogatás továbbá tulajdonrész
megszerzésére sem, kivéve, ha azzal a kérelmező 100%-os tulajdonjogot szerezne.
Támogatás mértéke: legfeljebb a vételár 50%-a, de legfeljebb 5 millió forint.
Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy
az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.
Figyelem! Ingatlanvásárlásra nyújtott támogatás esetén az üzletnek helyt adó ingatlanra a
támogatási jogviszony létrejöttétől számított 5 évig terjedő időtartamra a költségvetési támogatás
mértékének megfelelő összeg erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására
elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
4.5. Munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás
Az üzletben alkalmazott1 személy munkabéréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő
közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás.
A kérelemhez az igénylőnek csatolnia kell az általa vállalt foglalkoztatottak számára, a
munkaidőre és a munkabérre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilatkozatát.
Jogosultság kezdete:
a. A kérelem évének január 1-től számított munkáltatói közterhek mértéke – ha a
kérelmező a támogatással érintett üzletben már rendelkezik foglalkoztatottal a kérelem
beadásakor.
b. Ha nem rendelkezik alkalmazottal, de vállalja új munkahely teremtését, új munkaerő
foglalkoztatását, a jogosultság kezdő napja a foglalkoztatotti jogviszony létrehozásának
időpontja, de legfeljebb a támogatott tevékenység megvalósítása utolsó napjától
számított 90 nap. A kérelmező ebben az esetben nyilatkozik a foglalkoztatási jogviszony
várható idejéről. Amennyiben 90 nap alatt nem tölti be a vállalt álláshelyet, nem
jogosult arra az évre a támogatásra.
Támogatás mértéke
A költségvetési támogatás mértékének meghatározásakor vizsgálandó szempont a
foglalkoztatotti jogviszony szerinti munkaidő, valamint az üzlet – a támogatási kérelem
benyújtásakor alkalmazott és a kérelemben vállalt – nyitvatartási ideje. Teljes támogatási
összegre akkor tarthat igényt a kérelmező, ha az üzlet nyitvatartási ideje eléri a heti 30
1

A Munka törvénykönyve alapján történő munkavégzésre – kivéve a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági
felügyelő bizottsági tevékenység ellátására – irányuló jogviszonyban áll.
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órát. Ha az üzlet nyitva tartása ennél rövidebb, az igényelhető támogatás mértéke
arányosan csökken.


Például: Ha egy üzlet heti két napot van nyitva napi 10 órában, és olyan meglévő
alkalmazottra kéri a támogatást a kérelmező, aki teljes munkaidejű (heti 40 órás)
szerződéssel rendelkezik, nem nyújtható a szerződés szerinti munkáltatói közteher teljes
mértéke, csupán annak 2/3-a (a heti 30 órához képest arányosítva a heti 20 óra). Ha
viszont olyan alkalmazottra kéri a támogatást, aki részmunkaidőben foglalkoztatott, a
részmunkaidős bér teljes munkáltatói közteherre jár a támogatás.
Ha a kérelmező vállalja, hogy a fejlesztést követően növeli az üzlet nyitva tartását,
amely így eléri a heti 30 órát, az új nyitva tartás bevezetésétől kérheti a teljes
munkaidejű szerződésre vonatkozó munkáltatói közterhek összegét.
Támogatási időszak
A munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott költségvetési támogatás a
kérelem évére vonatkozik.
Ha a kedvezményezett egyéb támogatási tevékenységre vonatkozó támogatást is igénybe
vett (ingatlanfejlesztés, eszközbeszerzés, tulajdonszerzés) az arra vonatkozó fenntartási
időre (5 év) jogosult a munkáltatót terhelő közteher megfizetéséhez nyújtott támogatásra
is. Ebben az esetben, a rendelet hatálybalépését követő évtől, vagyis 2022-től, minden
évben március 1-ig nyújtható be a kérelem újra, arra tekintettel, hogy ha a támogatással
érintett álláshely betöltése március 1-jét követő, a kérelem benyújtásának határideje az
álláshely betöltését követő 15. nap.
A kedvezményezett nem jogosult a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez
nyújtott költségvetési támogatásra, ha a rendelet szerint korábban igénybe vett
költségvetési támogatásokkal határidőn belül nem számol el, vagy az igénybe vett
támogatást jogosulatlanul, szabálysértő módon vagy nem rendeltetésszerűen használta
fel, és azt a kérelem benyújtásáig nem fizette vissza.
Fenntartási időszak
A munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás igénybevétele esetén
a kedvezményezett a támogatással érintett álláshelyet a költségvetési támogatás
folyósításától számított legalább 1 évig be kell, hogy töltse. A támogatásra – a
kedvezményezett kérelme alapján – legfeljebb az egyéb támogatási tevékenységre
(ingatlanfejlesztés, eszközbeszerzés, tulajdonszerzés) vonatkozó fenntartási időre (5 év)
jogosult.
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5.

Támogatás mértéke (összesítő táblázat)

Támogatható tevékenység

Mérték / Intenzitás

Igénybe vehető támogatás

Az üzlet külső és belső felújítása,
Az elszámolható
épületgépészeti korszerűsítése,
költség legfeljebb
bővítése, építése, akadálymentesítése. 80%-a, de maximum
50 000 000 forint.

Maximális: A
támogatáshalmozási szabályok
figyelembevételével (a
támogatások összeadódnak).

Eszközbeszerzés és Képzés: A
szolgáltatás folytatásához szükséges
eszközök, berendezési bútorok és
képzés.

Az elszámolható
költség legfeljebb
75%-a, de együttesen
maximum 12 000 000
forint.

Maximális: A
támogatáshalmozási szabályok
figyelembevételével (a
támogatások összeadódnak).

Ingatlanvásárlás

Legfeljebb a vételár
50%-a, de maximum
5 000 000 forint.

Maximális: A
támogatáshalmozási szabályok
figyelembevételével (a
támogatások összeadódnak).

A munkabérhez kapcsolódóan, a
munkáltatót terhelő közterhek
megfizetéséhez nyújtott támogatás

Munkabér függvénye.
Az érintett
foglalkoztatott után
fizetendő, a munkáltatót
terhelő járulékok adott
évre számított összege.

Maximális A
támogatáshalmozási szabályok
figyelembevételével (a
támogatások összeadódnak).

6. Támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek először azt kell eldönteni, hogy meglévő üzlet
felújítására/fejlesztésére (lásd II. Fejezet) vagy új üzlet nyitásához (lásd III. Fejezet) kívánja
igénybe venni a támogatást. Ha egy vállalkozó mindkét fejezet szerint igénybe kíván venni
támogatást, erre az összeszámításnál figyelemmel kell lenni.
Költségvetési támogatásra a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet nyújthat be kérelmet.
Új üzlet üzemeltetését kizárólag olyan településen lehet vállalni, ahol jelenleg (a kérelem
beadásának napján) nem működik kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket
értékesítő üzlet.
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II.

Meglévő üzlet fejlesztése/felújítása

Kérelem benyújtása
Regisztráció: Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt szükséges a
Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: NIR) a támogatást igénylő
regisztrációja. A NIR a https://nir.bgazrt.hu/bga/ oldalon érhető el.
A korábban kitöltött támogatási előjegyzés nem minősül a kérelem benyújtásának!
A benyújtandó támogatási kérelemnek az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
a. a támogatást igénylő (a továbbiakban: támogatást igénylő vagy kérelmező) azonosító
adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),
b. a támogatást igénylő adószámát,
c. a támogatást igénylő képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
d. a támogatást igénylő elérhetőségének megjelölését,
e. a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését valamint az
azokhoz kapcsolódó részletes költségtervet,
f. az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a
levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
g. a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
h. a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ha. az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és
hb. az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől
vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott
egyéb támogatás összegét.
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges, hogy a kérelmező
a. igazolja, hogy nincs az állami adó és vámhatóság által adók módjára behajtandó
köztartozása, illetve lejárt esedékességű adótartozása,
b. rendelkezzen üzleti tervvel, és ezt benyújtja,
c. csatolja az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó könyvelői vagy
könyvvizsgálói igazolást,
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d. csatolja a költségvetési támogatással érintett üzlet helye szerinti település jegyzője által
kiadott igazolást a településen hatályos működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett,
napi fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek számáról,
e. nyilatkozatot tesz a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő
üzleti évben kapott valamennyi, csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról, a
támogatási szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról,
f. nyilatkozatot tesz, hogy e rendelet szerint induló vállalkozásnak minősül-e,
g. nyilatkozatot tesz az üzlethelyiségben közösségi tér kialakításának szándékáról,
h. nyilatkozatot tesz a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról,
i. nyilatkozatot tesz az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködési
szándékáról,
j. nyilatkozatot tesz egyéb szolgáltatás vállalásának szándékáról.
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a 3/b. Melléklet tartalmazza.
Továbbá a támogatási kérelem benyújtásához a támogatható tevékenység, illetve a támogatási
jogcímektől függően a kérelmező szükséges, hogy
a. a közszolgáltatási csekély összegű támogatási kérelemhez csatolja a veszteséges működést
igazoló ügyvezetői nyilatkozatot,
b. ingatlanvásárlás esetén az adásvétel vonatkozásában a megkötött előszerződést benyújtsa,
c. ha a költségvetési támogatással érintett üzlet nem a kedvezményezett tulajdonában van,
benyújtsa a használatot igazoló okiratot, valamint a tulajdonosi hozzájárulást,
d. amennyiben munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez kér támogatást, hitelt érdemlően
igazolja az igényelt költségvetési támogatás mértékének megállapításához szükséges
munkabér és munkáltatót terhelő közterhek mértékét, a jogviszony fennállását, a munkaidő
mértékét és az üzletben foglalkoztatottak számát.

III.

Új üzlet nyitása

Kérelem benyújtása

Figyelem! Új üzlet nyitása csak abban az esetben támogatható, ha az érintett településen
jelenleg nem működik – napi fogyasztási cikket értékesítő – üzlet. Erről az érintett település
jegyzője ad ki igazolást, amely igazolást csatolni kell a kérelemhez.
Regisztráció: Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt szükséges a NIR
rendszerben a támogatást igénylő regisztrációja. A NIR a https://nir.bgazrt.hu/bga/ oldalon érhető
el.
A korábban kitöltött támogatási előjegyzés nem minősül a kérelem benyújtásának!
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A benyújtandó támogatási kérelemnek az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
a. a támogatást igénylő azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),
b. a támogatást igénylő adószámát,
c. a támogatást igénylő képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
d. a támogatást igénylő elérhetőségének megjelölését,
e. a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését valamint az
azokhoz kapcsolódó részletes költségtervet,
f. az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a
levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
g. a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
h. a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ha.) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és
hb.) az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől
vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott
egyéb támogatás összegét,
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges, hogy a támogatást igénylő (kérelmező)
a. igazolja, hogy nincs az állami adó és vámhatóság által adók módjára behajtandó
köztartozása, illetve lejárt esedékességű adótartozása,
b. rendelkezzen üzleti tervvel, és ezt benyújtja,
c. csatolja az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó könyvelői vagy
könyvvizsgálói igazolást,
d. csatolja a költségvetési támogatással érintett üzlet helye szerinti település jegyzője által
kiadott igazolást a településen hatályos működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett,
napi fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek számáról,
e. nyilatkozatot tesz a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő
üzleti évben kapott valamennyi, csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról, a
támogatási szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról; új induló
vállalkozás esetén erre a nyilatkozatra nincs szükség,
f. nyilatkozatot tesz, hogy e rendelet szerint induló vállalkozásnak minősül-e,
g. nyilatkozatot tesz, az üzlet működési engedélyének megszerzéséről, illetve az üzlet
üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentése
várható nyilvántartásba vételéről,
h. nyilatkozatot tesz az üzletben várhatóan foglalkoztatott alkalmazottak számáról, valamint az
üzlet tervezett heti és napi nyitvatartási idejéről,
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i. nyilatkozatot tesz az üzlethelyiségben közösségi tér kialakításának szándékáról,
j. nyilatkozatot tesz a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról,
k. nyilatkozatot tesz az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködési
szándékáról,
l. nyilatkozatot tesz egyéb szolgáltatás vállalásának szándékáról.
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a 3/a. Melléklet tartalmazza.
Továbbá a támogatási kérelem benyújtásához a támogatható tevékenység, illetve a támogatási
jogcímektől függően a támogatást igénylő szükséges, hogy
a. ingatlanvásárlás esetén az adásvétel vonatkozásában a megkötött előszerződést benyújtsa,
b. ha a költségvetési támogatással érintett üzlet nem a kedvezményezett tulajdonában van,
benyújtsa a használatot igazoló okiratot, valamint a tulajdonosi hozzájárulást.

IV.

Támogatás alapjául szolgáló jogcím megállapítása

Figyelemmel arra, hogy a rendelet több (Uniós szabályoknak megfelelő) jogcímet is meghatároz, a
kérelmezőnek szükséges nyilatkoznia arról, hogy milyen jogcímeket tud igénybe venni, amelyhez
jelen fejezet nyújt iránymutatást.
A rendeletben főszabályok kerültek meghatározásra, de az Uniós szabályoknak való megfelelés
érdekében az egyes jogcímeken igényelhető támogatások eltérhetnek a főszabálytól.
Először azt szükséges megvizsgálni, hogy a kérelmező induló vállalkozásnak minősül-e (rendelet
alapján).
Induló vállalkozás esetén igénybe vehető jogcímek:
 Átmeneti támogatás
 Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás
Ha nem minősül Induló vállalkozásnak (a továbbiakban: Meglévő vállalkozás), akkor a támogatást
a rendelet szerint meghatározott további jogcímek alapján tudja igényelni.
Meglévő vállalkozás esetén igénybe vehető jogcímek:
 Átmeneti támogatás
 Csekély összegű támogatás
 Csekély összegű közszolgáltatási támogatás
 Regionális támogatás
 Energiahatékonysági célú beruházási támogatás
 Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
 Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
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 Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtható támogatás
Amennyiben a kérelmező egy jogcím alapján nem tudja igényelni az összes megvalósítani kívánt
tevékenységet, az egyes jogcímek esetenként kombinálhatóak, amelynek során az egyes különös
szabályokra és összeszámítási követelményekre fokozottan figyelemmel kell lenni.
Figyelemmel arra, hogy a jogszabály több (Uniós szabályoknak megfelelő) jogcímet is meghatároz,
a kérelmezőnek szükséges nyilatkoznia arról, hogy milyen jogcímeket tud igénybe venni, amelyhez
jelen fejezet nyújt iránymutatást.
Figyelem! Főszabály került meghatározásra, de az Uniós szabályoknak való megfelelés
érdekében az egyes jogcímek eltérhetnek a főszabálytól.
1.1. Átmeneti támogatás
Az Európai Bizottság 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú közleményének (a továbbiakban:
közlemény) 3.1. pontja alapján a COVID-19 járvánnyal összefüggésben az állami támogatásokra a
gazdaság támogatása céljából, ideiglenes keret került megállapításra.
Jogosult: az a vállalkozás, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak (lásd 1. Melléklet 36. pont).
A fentiektől eltérően támogatás nyújtható azon kisvállalkozások számára, amelyek 2019. december
31-én már nehéz helyzetben voltak feltéve, hogy




nem állnak a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti kollektív
fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá
nem részesültek megmentési célú támogatásban (vagy ha igen, akkor a támogatás
nyújtásának időpontjában már visszafizették a kölcsönt vagy megszüntették a
kezességvállalást) vagy
nem részesültek szerkezetátalakítási támogatásban (vagy ha igen, akkor a támogatás
nyújtásának időpontjában már nem tartoznak szerkezetátalakítási terv hatálya alá).

Mértéke: Az átmeneti támogatások támogatástartalma a közlemény 3.1. alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásainak odaítélt átmeneti
támogatásokat is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő
forintösszeget. Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett csekély összegű támogatásban
is részesül vagy részesült, ezen a jogcímen igénybe vehető támogatás legmagasabb értékét nem kell
csökkenteni a korábbi csekély összegű támogatás mértékével.
Korlátok: Csekély összegű támogatással abban az esetben halmozható, ha a támogatáshalmozás
nem vezet az átmeneti rendelkezésekben meghatározott maximális támogatási összeg túllépéséhez
Az ezen a jogcímen adható támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig hozható.
1.2. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás
Induló vállalkozásnak minősül:
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a. az a tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre és
b. még nem történt osztalékfizetés, valamint
c. nem egy korábbi vállalkozás tevékenységét vette át és nem összefonódás útján jött
létre2.
A támogatás mértékét és az induló vállalkozás keretében támogatható tevékenységeket az Útmutató
I. Fejezet 4-5. pontja tartalmazza.
Jogosult: e fejezet alapján olyan vállalkozás, amely induló vállalkozásnak minősül és a
kistelepülésen élelmiszer jellegű üzletet üzemeltet.
Korlátok: Ezen jogcím alapján kapott támogatások összege nem haladhatja meg a 400 000 –
800 000 eurónak megfelelő forintösszeget (2021. január 14-i hivatalos árfolyam alapján számítva
286 909 280 forint).


Például: Új induló vállalkozás kistelepülésen kíván üzletet üzemeltetni és az üzlet
fejlesztésének összköltsége 70 000 000 forint.
Ebből 50 000 000 forintot felújításra, 10 000 000 forintot eszközbeszerzésre, 10 000 000
forintot ingatlanvásárlásra kíván fordítani.
A felújításra fordított 50 000 000 forintos költségéből 40 000 000 forint számolható el a
támogatás terhére.
Az eszközbeszerzésre fordított 10 000 000 forintból, 7 500 000 forint számolható el a
támogatás terhére.
Ingatlanvásárlásra fordított 10 000 000 forintból 5 000 000 számolható el a támogatás
terhére.
A fentiek alapján az összes elszámolható költség 52 500 000 forint, tehát 17 500 000 forint
önerő szükséges beruházás megvalósításához.

Figyelem! A támogatások összegét nem üzletenként, hanem a támogatást igénylő vállalkozás
szempontjából kell számítani!
Mértéke: Támogatás mértékét és az induló vállalkozás keretében támogatható tevékenységeket az
Útmutató I. Fejezet 4-5. pontja tartalmazza.
A maximálisan nyújtható támogatási összeg nem haladhatja meg


Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl, KözépDunántúl a Nyugat-Dunántúl régiókban legfeljebb a 800 000 eurónak megfelelő
forintösszeget



Pest megyén belül a maximum 2000 fő állandó lakosságszámú - Áporka,
Bernecebaráti, Galgagyörk, Galgamácsa, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence,

2

Kivétel, ha az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított 5 év még nem telt el. Azok
a vállalkozások, amelyek nem kerültek bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység
megkezdésének időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
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Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Makád, Márianosztra,
Mikebuda, Nagybörzsöny, Perőcsény, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád,
Szigetbecse, Szokolya, Tésa, Váckisújfalu, Vámosmikola, Verseg, Zebegény,
Pilisjászfalu- településeken a 600 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


azokon a településeken, amelyek nem tartoznak az első két pont által meghatározott
települések közé, a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

1.3. Csekély összegű támogatás (de minimis)
Jogosult: e fejezet alapján, ha a vállalkozás kistelepülésen élelmiszer jellegű üzletet üzemeltet.
Korlátok: Ezen jogcím alapján az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
alatt a támogatások összege nem éri el a bruttó 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget (a 2021.
január 31-ei hivatalos árfolyam alapján számítva 71 102 000 forint lenne).
Figyelem! A korábban kapott támogatások összegét nem üzletenként, hanem a
támogatást igénylő vállalkozás szempontjából kell számítani!
Összeszámítás: Ha egy vállalkozás ezen a jogcímen igényel támogatást, azzal a feltétellel kaphat,
hogy tárgyévben és az azt megelőző 2 évben de minimis jogcím szerint kapott támogatások
összeszámított összegével csökkenteni kell a legmagasabb támogatható bruttó 200 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.


Például: Ha a kérelmező minden tevékenységre igényli a maximális támogatási
összeget, akkor legfeljebb 66 millió forint összegű támogatásra lehet jogosult. Ha a
kérelmező vállalkozás már 2019-ben és 2020-ban összesen 20 millió forintot de
minimis jogcímen kapott, a rendelet alapján a támogatással érintett üzletre legfeljebb
körülbelül 50 millió forintot kaphat (a 2021. január 31-ei árfolyamszámítás alapján).

Egy vállalkozás több üzletet tart fent, és többre igényel támogatást, az ezen jogcím alapján számított
legmagasabb mértéket a vállalkozás (vagyis az összes üzlet tekintetében) egybe kell számítani.


Például: Ha egy vállalkozó 3 kistelepülésen is tart fent üzletet, és mindháromra nézve
igényel támogatást, akkor a de minimis alapján összesen 200 000 eurónak megfelelő
összeget kaphat. Vagyis, ha korábban a vállalkozás nem igényelt még de minimis
alapján járó támogatást, a legmagasabb összeget „meg kell bontsa” az üzletek
között. Vagy ha az egyik üzletre vonatkozóan a teljes támogatást igényelte és
megkapta, a többi üzletre már csak a fennmaradó (árfolyamtól függő forint érték)
összeg erejéig nyújtható.

Figyelembe kell venni a következő években tervezett, a munkáltatót terhelő közterhek
megfizetéséhez nyújtott támogatás mértékét.


Például: A de minimis mértékének meghatározásakor minden esetben a támogatás
folyósításának évét és az azt megelőző két évet kell figyelembe venni. Így ha valaki
például 2020-ban 10 millió forint összegű de minimis támogatásban részesült, és
2021-ben a rendelet szerint igényel 61 millió forintot, akkor 2022. évben már nem
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jogosult további támogatásra de minimis jogcím alapján. Ha tehát a bértámogatást is
ezen a jogcímen igényelné 2022-ben, nem tudná elszámolni, mivel a három év alatt
(2020+2021+2022) elérte a maximális összeget, viszont 2023-ban már igényelheti
(2021+2022+2023).
Támogatás mértéke:
Meglévő vállalkozás esetében csekély összegű támogatás által támogatható tevékenységeket és a
támogatások mértékének maximumát az Útmutató I. Fejezet 5. pontja az tartalmazza.
A csekély összegű (de minimis) támogatás eljárásrendjét és a kapcsolódó nyilatkozatokat az 5.
Melléklet tartalmazza.

1.4. Csekély összegű közszolgáltatási támogatás
Jogosult: e fejezet alapján, ha élelmiszer jellegű üzletet üzemeltet kistelepülésen, és az érintett
kistelepülésen ez az egyetlen napi fogyasztási cikket forgalmazó kiskereskedelmi üzlet, továbbá
igazolja, hogy az üzlet megszűnik vagy a támogatási összeg folyósítása nélkül megszűnne.
Korlátok: Ezen jogcím alapján az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
alatt a támogatások összege nem éri el a bruttó 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget (a 2021.
január 31-ei hivatalos árfolyam alapján számítva 179 255 000 forint lenne).
Figyelem! A korábban kapott támogatások összegét nem üzletenként, hanem a
támogatást igénylő vállalkozás szempontjából kell számítani!
Összeszámítás: Egy vállalkozás több üzletet tart fent, és többre igényel támogatást, amelyek közül
legalább egyet tekintve jogosult csekély összegű közszolgáltatási támogatásra, a tárgyévet és a
korábbi két évet számítva odaítélt támogatások összegének levonása után fennmaradó összeget
igényelheti valamennyi, a támogatási kérelmében szereplő üzletre/üzletekre összesen.


Például: A kérelmező vállalkozás 2019-ben és 2020-ban összesen 50 millió forintot
de minimis jogcímen kapott, a rendelet alapján a támogatással érintett
üzletre/üzletekre legfeljebb körülbelül 130 millió forintot kaphat (a támogatási
maximumot az euró-forint árfolyam változás befolyásolja).



Például: Ha a kérelmezőnek három kistelepülésen van boltja, ebből egyre jár a
közszolgáltatási de minimis, a másik kettőre viszont csak de minimis alapján kérhet
támogatást, akkor is összeszámítási kötelezettség áll fenn. Vagyis a két nem
közszolgáltatási jogcím szerint támogatható üzlet esetén legfeljebb (összesen)
200 000 eurónak megfelelő összeg igényelhető, és a harmadik bolt tekintetében az e
feletti összeg igényelhető közszolgáltatási de minimis maximális összeg erejéig.

Figyelembe kell venni a következő években tervezett, a munkáltatót terhelő közterhek
megfizetéséhez nyújtott támogatás mértékét.


Például: A kérelmező vállalkozás az elmúlt években 20 millió forintot kapott de
minimis jogcímen, a tárgyévet követő években tervez munkáltatót terhelő közterhek
megfizetéséhez támogatást igénybe venni, akkor ezeket az összegeket is számításba

16

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm.
rendelethez

kell venni a támogatásként nyújtható maximális összeg kiszámításakor, hogy azzal
együtt se haladja meg a bruttó 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Támogatás mértéke: Meglévő vállalkozás esetén csekély összegű közszolgáltatási támogatás által
támogatható tevékenységeket és a támogatások mértékének maximumát az Útmutató I. Fejezet 5.
pontja az tartalmazza.

1.5. Regionális támogatás
Jogosult: e fejezet alapján olyan meglévő vállalkozás, amely nem vagy nem teljes mértékben tud
csekély összegű (csekély összegű, csekély összegű közszolgáltatási) támogatást igénybe venni,
akkor az itt meghatározottak szerint igényelhet támogatást.
Az induló beruházás a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának
megfelelően a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás. Kizárólag
új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának
további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, kapacitásbővítést eredményez. Egy épület,
illetve az alapinfrastruktúra helyreállítása, felújítása, korszerűsítése önmagában nem teljesíti az
induló beruházás fogalmát.
Mértéke: Regionális támogatási jogcím esetén a kérelmek egyenként külön szempontrendszer
szerint vizsgálandóak a gazdálkodás mérete és a beruházás megvalósítási helyszíne szerint. A
támogatás legmagasabb mértékét befolyásolja a támogatás intenzitása, amely a támogatástartalom
és az elszámolható költségek hányadosa százalékos formában kifejezve. A támogatási intenzitás az
adott településen a kisbolt kialakításához szükséges, a teljes bekerülési költséghez arányosított
vissza nem térítendő állami támogatás mértékét határozza meg.
Korlátok: A támogatható tevékenységek közül – a képzési költségek kivételével - bármelyik
tevékenységet külön, vagy akár együttesen is igényelheti. Ezen jogcím alapján kizárólag olyan
esetekben igényelhető a támogatás, ahol kapacitásbővítést eredményez.
→ Bővítés: ez alapján az igényelt támogatás felhasználásához, olyan beruházás számolható
el, amely a vállalkozás tekintetében induló beruházásnak minősül. A támogatás meglévő épület
bővítéséhez igényelhető amennyiben a létesítményben forgalmazott további új termékkel történő
bővítéséhez, vagy a meglévő termékek forgalmazásának jelenetős fejlesztéséhez járul hozzá:


Például: Induló beruházásnak minősül, ha bővíti az üzlet helyiségét, vagy olyan
tevékenységet alakít ki, amely eddig nem volt: például a támogatással az eddig nem
forgalmazott friss hústermék árusítását valósítja meg, ilyenkor elszámolható az ehhez
szükséges beruházás, eszköz. Vagy a vállalt új szolgáltatások – például postai
tevékenység – kialakításához elszámolható az ehhez szükséges fejlesztés. Vagy
például termékbővítés miatti új hűtő (az eddig használt eszközökön felüli db szám
növekedés) vásárlása is elszámolható.

→ Ingatlanvásárlás: Az új beruházáshoz kapcsolódóan elszámolható az ingatlanvásárlás is.
Olyan ingatlan vásárlására vehető igénybe a támogatás, amely a kiskereskedelmi egységben
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forgalmazott termékek bővítéséhez vagy
minőségi/mennyiségi javulását eredményezi.

a

meglévő

termékek

forgalmazásának

→ Felújítás/Építés: Akkor számolható el, ha a tevékenység kapcsolódik az induló
beruházáshoz. A regionális támogatási jogcím az kiskereskedelmi tevékenységnek helyt adó
ingatlannak kizárólag helyreállítás, felújítás, korszerűsítés érdekében való igénybevételére nem
megengedett például önmagában egy nyílászáró csere nem számolható el.
→ Munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás: Amennyiben ezen
a jogcímen igényli a kérelmező a támogatást, az csak új álláshely esetén biztosítható. Ezen jogcím
alapján meglévő alkalmazott után nem nyújtható támogatás. Akkor igényelhető a támogatás, ha a
foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12
hónap átlagához képest. Továbbá a meglévő és a támogatással vállalt álláshelyeket legalább három
évig betölti a kedvezményezett.
→ Támogatási intenzitás: A fő szabálytól eltérően Regionális támogatás címén támogatás
akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja.
A támogatás intenzitását az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
alapján (a támogatás mértéke megyénként és a vállalkozás mérete szerint eltérő lehet) az 2. számú
melléklet határozza meg.
Figyelem! A 2. számú melléklet tartalmazza azon Pest megyén belüli, legfeljebb 2000 fő
lakosságszámú településeket, amelyek a regionális támogatási térkép szerint nem minősülnek
kedvezményezettnek.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti intenzitás számítása során a beruházás teljes összegét
kell figyelembe venni, amelyhez a megállapítható támogatás összegéhez kell viszonyítani a
támogatási intenzitást, függetlenül attól, hogy az egyes tevékenységeknél eltérő a támogatás
intenzitása


Például: Borsod-Abaúj Zemplén megyében a maximális intenzitás mikro-vagy
kisvállalkozásoknak 70%. Amennyiben a kérelmező ebben a megyében 40 000 000
forint értékű regionális beruházást kíván megvalósítani. A támogatási intenzitás
alapján maximálisan 28 000 000 forint támogatásra lehet jogosult.



Például: Pest megyében Kóspallagon (a központi régiókban a támogatási intenzitás
mértéke településenként eltérő lehet) a maximális intenzitás mikro-vagy
kisvállalkozásoknak 55 %. Amennyiben a kérelmező kisvállalkozó ezen a településen
kíván 40 000 000 forint értékű regionális beruházást kíván megvalósítani. A
támogatási intenzitás alapján 22 000 000 forint támogatásra lehet jogosult.



Például: Győr-Moson-Sopron megyében a maximális intenzitás mikro-vagy
kisvállalkozásoknak 45 %. Amennyiben a kérelmező ebben a megyében 40 000 000
forint értékű regionális beruházást kíván megvalósítani. A támogatási intenzitás
alapján 18 000 000 forint támogatásra lehet jogosult.
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1.6. Energiahatékonysági célú beruházási támogatás
Jogosult: e fejezet alapján olyan meglévő vállalkozás, amely energiahatékonyságot, energia
megtakarítást eredményező új rendszer kiépítését, vagy már meglévő rendszer korszerűsítését
kívánja a támogatás által megvalósítani és az 1.1. vagy 1.3-1.4. pontban foglalt, számára egyébként
kedvezőbb jogcímeket nem tudja alkalmazni.
Figyelem! A kérelmező a támogatás igénylésekor igazolni köteles a várható
energiahatékonyságot.
Támogatható tevékenység: Olyan beruházás, amely során a meglévő, alkalmazott
energiahordozók helyett egy energiahatékonysági szempontból kevesebb energiafogyasztási igényű
eszköz alkalmazására kerül sor, például fűtéskorszerűsítés.
Mértéke: A támogatás intenzitását az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet alapján (a támogatás mértéke megyénként és a vállalkozás mérete szerint eltérő
lehet) a 2. számú melléklet határozza meg. A támogatási intenzitás 30% és 65 % között változik.
Korlátok:
→ Nem nyújtható támogatás a már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való
megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz, vagyis ha a beruházás célja, hogy az üzlet
megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, nem nyújtható támogatás.
→ Ezen jogcím alapján nem igényelhető támogatás például ingatlanvásárlásra, és bértámogatásra
sem.
Ezen jogcím alapján igényelhető támogatás kombinálható egyéb, például megváltozott
munkaképességű foglalkoztatott támogatásával.

1.7. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
Jogosult: e fejezet alapján olyan meglévő vállalkozás, amely megújuló energia termelését
eredményező új rendszer kiépítését vagy már meglévő rendszer korszerűsítését kívánja a támogatás
által megvalósítani és az 1.1. vagy 1.3-1.4. pontban foglalt, számára egyébként kedvezőbb
jogcímeket nem tudja alkalmazni. Kizárólag új berendezés beszerzéséhez nyújtható.
A létesítmény működésének megkezdését követően ezen a jogcímen nem ítélhető meg támogatás,
ha a kérelmező már beszerelt például egy napelemet, amelyet üzemeltet.
Mértéke: A támogatás intenzitását az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet alapján (a támogatás mértéke megyénként és a vállalkozás mérete szerint eltérő
lehet) a 2. számú melléklet határozza meg. A támogatási intenzitás 45% és 75 % között változik.
Korlátok:
→ A támogatás kizárólag új berendezés beszerzéséhez igényelhető.
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→ Ezen jogcím alapján nem igényelhető támogatás például ingatlanvásárlásra, és bértámogatásra.
Ezen jogcím alapján igényelhető támogatás kombinálható egyéb, például megváltozott
munkaképességű foglalkoztatott támogatásával.

1.8. Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában
nyújtott támogatás
Jogosult: e fejezet alapján olyan meglévő vállalkozás, amely hátrányos helyzetű munkavállalót
kíván foglalkoztatni.
Hátrányos helyzetű munkavállalónak minősül a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján az, aki
a. az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban, vagy
b. nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c. 50 éven felüli személy, vagy
d. egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e. valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal
nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző
átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f. egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei
egy biztos munkahelyen
Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalónak minősül, aki legalább 24 hónapja munkanélküli.
Mérték: A támogatás mértékékét meghatározza a hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatásától számított 12 hónapnyi teljes bére, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló
esetén két éves teljes bér. A támogatás mértéke ezen összeg legfeljebb 50%-a lehet.


Például: Ha egy kérelmező vállalja hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
400 000 forint havi bérköltséggel, akkor annak 12 havi összege 4 800 000 forint, amelynek
legfeljebb 50%- a, 2 400 000 forint számolható el.
A példa szerint a munkáltatót terhelő járulék havi összege 68 000 forint, ami alapján a
maximálisan igénybe vehető 2 400 000 forint kimerítéséhez 35 hónapig nyújtható a
támogatás az új munkavállaló alkalmazásának kezdetétől. (2 400 000/68 000= 35,29, a
2021-ben érvényes járulékra vonatkozó szabályok alapján.)

A támogatás mértékét ugyanakkor az I. fejezet 4.5. pontjában meghatározott támogatás szerint
szükséges megállapítani, vagyis a munkáltatói közterhek mértékének megfelelő összeg nyújtható,
több éven keresztül addig, amíg a támogatás összege a fenti képlet alapján el nem éri a maximális
támogatás mértékékét. Amennyiben eléri, ezen a jogcímen további bértámogatás nem nyújtható.
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Korlátok:
→ Ezen jogcím alapján csak munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás
igényelhető, és csak új foglalkoztatottra nézve. Vagyis meglévő alkalmazott tekintetében ezen a
jogcímen nem igényelhető támogatás.
→ Ha a foglalkoztatni kívánt munkavállaló hátrányos helyzetű, vagy súlyosan hátrányos helyzetű,
ezt igazolni szükséges.
→ A hátrányos helyzetű valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására
irányuló támogatások minden esetben az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának
nettó növekedését kell eredményeznie a megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.
Ezen jogcím alapján igényelhető támogatás
energiatermeléshez nyújtott támogatással.

kombinálható

egyéb,

például

megújuló

1.9. Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtható
támogatás
Jogosult: e fejezet alapján olyan meglévő vállalkozás, amely megváltozott munkaképességű
munkavállalót kíván a foglalkoztatni.
Megváltozott munkaképességű személynek minősül a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény szerint a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által
végzett hatályos minősítés alapján
a. akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján
60 százalékos vagy kisebb mértékű,
b. aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés
időbeli hatálya alatt,
c. akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló
szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
d. aki rokkantsági ellátásban részesül.
Mérték: Az elszámolható költségek 75%-ig igényelhető támogatás.
A támogatás mértékét ugyanakkor az I. fejezet 4.5. meghatározott támogatás szerint szükséges
megállapítani, vagyis a munkáltatói közterhek mértékének megfelelő összeg nyújtható, több éven
keresztül, addig, amíg a támogatás összege a fenti képlet alapján el nem éri a maximális támogatás
mértékékét. Amennyiben eléri, ezen a jogcímen további „bértámogatás” nem nyújtható.


Például: Ha egy kérelmező vállalja hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
400 000 forint havi bérköltséggel, akkor annak 12 havi összege 4 800 000 forint, amelynek
legfeljebb 75%- a, 3 600 000 forint számolható el.
A példa szerint a munkáltatót terhelő járulék havi összege 68 000 forint, ami alapján a
maximálisan igénybe vehető 3 600 000 forint kimerítéséhez legfeljebb 52 hónapig nyújtható
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a támogatás az új munkavállaló alkalmazásának kezdetétől. (3 600 000/68 000= 52,94 a
2021-ben érvényes járulékra vonatkozó szabályok alapján.)

Korlátok:
→ Ezen jogcím alapján csak munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás
igényelhető, és csak új foglalkoztatottra nézve. Vagyis meglévő alkalmazott tekintetében ezen a
jogcímen nem igényelhető támogatás.
→ Ha a foglalkoztatni kívánt munkavállaló megváltozott munkaképességű, a megváltozott
munkaképességet igazolni szükséges.
→ A hátrányos helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatására irányuló támogatások minden esetben az érintett vállalkozásnál a
foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a megelőző 12 hónap
átlagához viszonyítva.
Ezen jogcím alapján igényelhető támogatás
energiatermeléshez nyújtott támogatással.

V.

kombinálható

egyéb,

például

megújuló

Üzletre vonatkozó közös szabályok
1. Általános

A költségvetési támogatással érintett üzletnek és az annak helyet adó ingatlannak a támogatási
tevékenység megvalósítását követően meg kell felelnie a hatályos jogszabályi feltételeknek. Az
üzletnek mind külső mind belső állapota meg kell, hogy feleljen a rendezett környezet elvárásainak,
különös tekintettel a településképi arculati szabályoknak. A kötelező településképi arculati
előírásokat a Falusi Kisboltok Arculati Kézikönyve c. dokumentum tartalmazza.
Ennek értelmében nem számolható el a támogatás, ha az épület külseje, vagy az üzlet belső állapota
az általánosan elfogadott alapvető feltételeknek nem felel meg, pl. omlik a vakolat, a falak külső,
belső burkolata egyértelműen kopott, koszos, sérült.
A kedvezményezettnek akkor is meg kell valósítania a karbantartási, alapvető esztétikai és higiéniás
javításokat az épület külső és belső megjelenésénél, ha arra külön támogatást nem igényelt.
2. Gyógyszerforgalmazás
A támogatás igénylője gyógyszerfogalmazásra irányuló szándékát a támogatási kérelemben
nyújthatja be. A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására kizárólag közúton az üzlethez
legközelebb eső gyógyszertár működtetőjével köthető gyógyszer beszerzésre vonatkozó szerződés.
Amennyiben a legközelebbi gyógyszertárral szerződés nem jön létre, elsősorban a közúton
legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárral köthető meg a gyógyszer beszerzésére vonatkozó
szerződés. A gyógyszertár a közúton történő megközelíthetőséget tekintve legfeljebb 30 km
távolságra lehet a költségvetési támogatással érintett üzlettől.
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Csak olyan településen működő üzlet esetén igényelhető a támogatás, ahol gyógyszertár nem
működik! Ha működik gyógyszertár az adott településen, és emiatt a tevékenységre támogatás nem
igényelhető, nem jelent hátrányt az egyéb támogatás megítélésénél.
Amennyiben vállalja a rendelet szerinti gyógyszer forgalmazását, az üzletnek meg kell felelnie a
hatályos jogszabályoknak. Gyógyszer kizárólag zárt szekrényben tárolható. A megfelelő
tájékoztatók kihelyezéséről az üzlet üzemeltetőjének gondoskodnia szükséges.
3. Postai szolgáltatás nyújtása
A postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködés vállalása esetén a postai tevékenység
ellátásához, valamint a közreműködő tevékenységhez kapcsolódó – az egyetemes postai szolgáltató
által meghatározott – tevékenységekhez a költségvetési támogatással érintett üzlethelyiségnek
alkalmasnak kell lennie.
A kedvezményezett köteles a szolgáltatás ellátásához szükséges tárgyi feltételeket biztosítani, az
alapműködéstől elkülönülten, akár külön helyiség biztosítása nélkül is.
Ha a kérelmező nyilatkozik postai közreműködő tevékenység nyújtásának vállalásáról, de az
egyetemes postai szolgáltató a postai közreműködő szerződés megkötésére vonatkozó
szándéknyilatkozatát azért tagadja meg, mert nem kívánja az adott településen postai közreműködő
igénybevételét, akkor a postai szolgáltatás nyújtásának meghiúsulása nem jelent hátrányt az egyéb
támogatás elbírálásánál.
A postai szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat a Postai Útmutató tartalmazza.
4. Közösségi tér kialakítása
A közösségi tér kialakításának vállalása esetén a költségvetési támogatással érintett tevékenységek
megvalósítása során törekedni kell a rendeletben meghatározott közösségi tér kialakítására,
lehetőleg az üzleten belül.
A közösségi tér legalább 6 fő részére kell, hogy biztosítson pihenési lehetőséget. Amennyiben az
üzletben nem alakítható ki ilyen tér, az üzleten kívül kell biztosítani a megfelelő fedett pihenő
helyet.
5. Egyéb szolgáltatás:
A rendeletben egyéb, nem megnevezett szolgáltatások vállalása esetén az üzlet megvalósítása során
biztosítani kell a vállalt szolgáltatások ellátására alkalmas infrastruktúra kialakítását.


Közösségi térben nyújtott szolgáltatás lehet például fagylaltozó, kávézó, cukrászda,
egyéb helyben fogyasztható termékek árusítása.

6. Arculatra vonatkozó szabályok
A költségvetési támogatással érintett üzleten, valamint az annak helyet adó ingatlanon kötelező a
támogatói okiratban meghatározott, a költségvetési támogatásra vonatkozó tájékoztató tábla
elhelyezése. Az ezzel járó költségek elszámolhatóak.
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Kérelmek elbírálása

VI.

A támogatási kérelmeket döntés-előkészítés keretében a lebonyolító szerv formai szempontok
alapján megvizsgálja. A beérkezett kérelmek közül a formai szempontból megfelelő kérelmek
továbbításra kerülnek a támogató részére, míg a hibás vagy hiányos kérelmek esetén 8 napos
hiánypótlásra van lehetőség.
A támogató a kérelmek elbírálása során figyelemmel van


a kérelem indokoltságára, céljára, részletes szakmai tartalmára, komplexitására



a fejlesztés fenntarthatóságának és várható társadalmi hatásának az igénylő általi
bemutatására (környezettanulmány),



a fejlesztés eredményeként bővített, korszerűsített üzletnek és üzlethelyiségnek a
Településképi Arculati Kézikönyvnek való megfelelés bemutatására,



a településen és a környező településeken működő üzletek számára, a napi fogyasztási
cikkek hozzáférési lehetőségére,



a vállalt szolgáltatás nyújtása esetén, az üzlet helye szerinti településen élőknek a vállalt
szolgáltatás hozzáférhetőségének bemutatására,



a támogatott tevékenység komplexitására, ha a támogatás igénylője egyéb szolgáltatások
biztosítását is vállalja, ideértve az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való
közreműködést, a közösségi tér vagy gyógyszerek forgalmazását.

VII.

Kérelem módosítása, hiánypótlás

Formai hiánypótlás: A támogatás igénylője, ha a támogatási kérelmet hibásan vagy hiányosan
nyújtotta be és azok jellegüknél fogva pótolhatóak, a lebonyolító szerv 8 napos határidő tűzésével –
a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
A hiánypótlást a kérelem benyújtására meghatározott felületen kell benyújtani. Amennyiben a
hiánypótlás határidejének utolsó napja olyan napra esik, amelyen a lebonyolító szervnél a munka
szünetel, a hiánypótlás benyújtási határideje a következő munkanapon jár le.
A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a támogató nem köteles figyelembe venni, a kérelem
tartalmi értékelése ebben az esetben a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik.
Tartalmi hiánypótlás: A tartalmi vizsgálat során a támogató a lebonyolító szerven keresztül
további kérdéseket intézhet a támogatás igénylőjéhez, illetve további dokumentumokat kérhet be. A
megkeresésekben a támogató meghatározza a válaszadás határidejét. Indokolt esetben a megkeresés
során a kérelmező legfeljebb egy alkalommal módosíthatja a kérelmét.
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VIII.

Támogatói okirat kiadása

A támogató a kérelem tartalmi vizsgálatát követően a támogatási keretösszegre figyelemmel
támogatási döntést hoz, amelyről a lebonyolító szerven keresztül tájékoztatja a támogatás
igénylőjét.
A támogatás igénylőjének a támogatói okirat kiadásához – a támogatói döntésről való tájékoztatás
kézhezvételétől számított 15 napon belül – meg kell küldenie a szükséges dokumentumokat,
adatokat a lebonyolítónak. A támogatói okirat kiadásához szükséges, hogy
a. igazolja, hogy nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak,
b. igazolja, hogy nem áll rendezetlen támogatás-visszafizetési kötelezettség hatálya alatt,
c. igazolja a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazást
d. nyilatkozzon arról, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége,

amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
Továbbá a támogatói okirat kiadásához a vállalt támogatható tevékenységtől függően a
támogatást igénylő szükséges hogy,
a. ha az egyéb tevékenység folytatását is vállalta, a vállalt tevékenység folytatásához szükséges
engedélyek beszerzését igazolja,
b. ha a támogatás igénylője a postai közreműködő tevékenység, illetve a postai közreműködő
tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott
tevékenységet lát el, az erre vonatkozó szerződés másolatát bemutassa,
c. ha vállalta gyógyszer forgalmazását, a gyógyszer beszerzésére vonatkozó szerződés
másolatát bemutassa.
d. ha átmeneti támogatást kíván igénybe venni, igazolja, hogy 2019. december 31-én nem volt
nehéz helyzetben, vagy ha 2019. december 31-én nehéz helyzetben volt, de
kisvállalkozásnak minősül, igazolja, hogy nem áll a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §
(4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá a 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
A támogatási okirat kiadásához szükséges nyilatkozatokat a 4. Melléklet tartalmazza.
A Támogatói Okirat tartalmazza: a támogatott tevékenység időtartamát és a költségvetési
támogatás felhasználásának határidejét.
A támogatható tevékenységek megvalósítási határideje:
a) építési tevékenységgel nem járó felújítás esetén legfeljebb 6 hónap,
b) építési tevékenység esetén a megvalósítandó tevékenységtől függően legfeljebb 12-18
hónap,
c) eszközbeszerzés esetén legfeljebb 6 hónap,
d) munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás esetén legfeljebb 1 év.
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Ha a kedvezményezett több támogatható tevékenységet kíván megvalósítani, a megvalósítás
határidejére az határidők közül a leghosszabb – a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez
nyújtott támogatás kivétel – határidőt kell figyelembe venni.
A megvalósítási határidőt a Támogatói okirat hatályba lépésétől kell számítani.
Biztosítékok:
Általános szabályok
A támogatást igénylőnek a támogatói okirat kiadásához be kell nyújtania az általa a fizetési
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának adott, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazást.
Amennyiben a támogatói okirat – a kedvezményezett vállalása alapján – a kezességvállalást
tartalmazó kötelezvényt tartalmazza kötelező biztosítékként, ennek, valamint az általa vállalt
választható biztosíték igazolását legkésőbb a támogatás folyósításához kell igazolnia.
Biztosíték legfeljebb a támogatás összegéig kérhető. A támogatási összeg – ideértve az előleget is
– folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatói okiratban foglaltak szerint
rendelkezésre állnak. A biztosítékkal fedezett időtartam a támogatói okiratban előírt ideig terjedő,
de legfeljebb a beruházás megvalósítását követő fenntartási időszak.
Kötelező biztosíték:
A támogatást igénylő (kedvezményezett) által a fizetési számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatójának záradékkal ellátott, a támogató javára adott beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazó levél vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény.
A támogatott tevékenységtől függő kötelező biztosíték továbbá, hogy amennyiben az üzletnek
helyet adó ingatlan adásvétele esetén a vételár megfizetéséhez kér támogatást az igénylő, a
támogatási jogviszony létrejöttétől számított 5 évig terjedő időtartamra a költségvetési támogatás
mértékének megfelelő összeg erejéig – az adásvétellel érintett ingatlanon – az állam javára
jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
Választható biztosítékok:
A kötelező biztosíték mellett a kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi biztosítékok közül
legalább eggyel.
1.

Jelzálogjog ingatlanra:

Zálogjog alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell elsősorban előírni. Második vagy további
ranghelyre – akár ranghelycsere útján történő – bejegyzés akkor fogadható el, ha a magasabb
ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke elegendő fedezetet nyújt a támogatás
összegére is.
A jelzálogszerződés formája:
A jelzálogszerződést a Magyar Állam nevében a lebonyolító köti meg a kedvezményezettel
közjegyzői okirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat, vagy valamely fél jogtanácsosa által
ellenjegyzett magánokirat formában.
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A támogatás folyósításához a kedvezményezettnek hiteles tulajdoni lappal igazolnia kell, hogy a
jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapjára – legalább széljegyen –
bejegyzésre került. Ingatlan-jelzálog alapításra a kedvezményezett tulajdonában lévő/kerülő,
továbbá – amennyiben ehhez a tulajdonos a támogatás nyújtását megelőzően előzetesen, írásban
hozzájárult – a más személy tulajdonában álló forgalomképes, az ingatlan-nyilvántartásban önálló
ingatlanként feltüntetett, elsősorban tehermentes ingatlan fogadható el. Az üzletnek helyet adó
ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez nyújtott támogatás esetén [rendelet 4. § (2)
bekezdés d) pont] csak az adásvétellel érintett, a kedvezményezett tulajdonába kerülő ingatlanra
lehet a jelzálogjogot alapítani.
Nem fogadható el biztosítékként jelzálogjog alapítása olyan ingatlanon, amelynek tulajdoni lapján
az alábbi jogok, tények kerültek feltüntetésre az ingatlannyilvántartásban:
- végrehajtási jog
- a tulajdonossal szemben megindított felszámolás, végelszámolási eljárás
- kisajátítási eljárás megindítása
- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezeti károsodás ténye
- elidegenítési és terhelési tilalom, amennyiben annak jogosultja nem járul hozzá az a jelzálogjog
alapításához
- árverés, nyilvános pályázat kitűzése
- zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés
- tulajdonjog fenntartással történt eladás
- perfeljegyzés
- haszonélvezeti, használati jog, kivéve, ha annak jogosultjai közjegyző előtt nyilatkoznak arról,
hogy a jelzálog tárgyát képező ingatlanból történő végrehajtás esetén e jogaikról feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul lemondanak. Kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt hozzájáruló nyilatkozat fogadható el.
2.

Jelzálogjog ingóságra:

Zálogjog alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell elsősorban előírni. Második vagy további
ranghelyre – akár ranghelycsere útján történő – bejegyzés akkor elfogadható, ha a magasabb
ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke – a biztosítéki érték meghatározására
vonatkozó szabályokra figyelemmel – elegendő fedezetet nyújt a támogatás összegére is.
A jelzálogszerződés formája:
A jelzálogszerződést a támogató nevében eljáró a lebonyolító köti meg a kedvezményezettel. A
jelzálogszerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, mely tartalma alapján alkalmas arra, hogy a
bíróság végrehajtási záradékkal lássa el.
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A támogatás folyósításához a kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a jelzálogjog a Magyar
Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba, illetőleg a zálogtárgy jellegére
tekintettel jogszabályban meghatározott egyéb közhiteles nyilvántartásba bejegyzésre került.
A kedvezményezett köteles a jelzáloggal érintett ingóságra vagyonbiztosítást kötni a biztosíték
nyújtási kötelezettség időtartamára. A kedvezményezett e kötelezettségét már meglévő
vagyonbiztosítási szerződésének megfelelő tartalmú módosításával is teljesítheti. A biztosítási
szerződésben engedményesként (kedvezményezettként) a támogató nevében eljáró lebonyolító
megjelölése (is) szükséges a biztosítéki összeg erejéig. A vagyonbiztosítás a lebonyolítót érintő
részének minimum a jelzálognak megfelelő mértékre kell vonatkoznia.
A zálogtárgy megsemmisülése vagy értékcsökkenése esetén a kedvezményezett új, megfelelő
fedezetet köteles felajánlani.
Ingójelzálog alapításra per-, és igénymentes, forgalomképes ingóság fogadható el az alábbi
kivételekkel.
Nem fogadható el biztosítékként zálogjog alapítása:
- gépjárművön
- informatikai eszközön
- 1 000 000 forint alatti egyedi nyilvántartási értékű ingóságon
- 1 évnél rövidebb szavatossági idővel rendelkező mezőgazdasági terméken, élelmiszer-készleten,
gyógyszer-készleten.
Amennyiben a zálogtárgy nem, vagy nem kizárólag a kedvezményezett tulajdona, azonban a
zálogszerződés tartalma megfelel az előírásoknak, a jelzálog elfogadható biztosítékként.
3.

Bankgarancia:

Bankgarancia alatt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII.
törvény hatálya alá tartozó hitelintézetek által adott, feltétlen és visszavonhatatlan fizetési ígéretet
megtestesítő pénzügyi garancia értendő. A pénzügyi garancia alapján a garanciát kiadó intézmény –
amennyiben a kedvezményezett bármely, a támogatói okiratból eredő fizetési kötelezettségének
nem tett eleget – a lebonyolító felhívására a bankgarancia összegét átutalja a támogatónak.
A pénzügyi garanciának a támogató nevében eljáró lebonyolítót kell kedvezményezettként
megjelölnie, feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie.
A bankgarancia nyilatkozat következő elemeit kell megvizsgálni:
- A hitelintézet kifejezett fizetési kötelezettségvállalását kell tartalmaznia.
- Pontosan és teljesen kell szerepelnie a hitelintézet (pl.: bank, takarékszövetkezet) nevének, a
jogosult nevének és adatainak (a támogató nevében eljáró lebonyolító) és annak, hogy az ő javára
kell teljesíteni.
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- Tartalmaznia kell, hogy mely jogviszony alapján (a támogatói okirat felek és okiratszám szerinti
megjelölése szükséges) áll fenn a fizetési kötelezettség.
- A garanciavállalásnak feltétlennek és visszavonhatatlannak kell lennie, azzal a kivétellel, hogy
előírható a fizetési igény írásbeli benyújtása, a bankgarancia egyidejű bemutatásával, továbbá annak
feltüntetésével, hogy a támogatott fizetési kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen
teljesítette. A jogosultnak e körben elegendő nyilatkoznia, igazolási kötelezettsége nem írható elő.
- Tartalmazni kell továbbá, hogy a hitelintézet az alapjogviszony vizsgálatára nem jogosult.
- A banki kötelezettségvállalásnak önállónak kell lennie.
- Bankgarancia száma, egyedi azonosítója feltüntetésre került.
- Cégszerű banki aláírás (bélyegző, két aláírás) a nyilatkozat végén, és ha külön álló lapokból áll,
minden lap külön legyen szignózva, legalább két képviselő által. Ekkor az oldalak számozottak kell,
hogy legyenek.
- A pontos összeget (nem lehetnek „és járulékai erejéig” kitételek) számmal és betűvel kiírt
változatban is tartalmazza. Az összegnek összeghatár jellegű megjelölésűnek kell lennie. Pl. nem
két millió forintot, hanem két millió forintig, vagy maximum két millió forintig.
- A fizetési határidő maximum 8 banki munkanap.
- A kezdő és vég időpontot tartalmaznia kell.
- Bankgaranciát kizárólag pénzintézet (bank, takarékszövetkezet) bocsáthat ki, pénzügyi vállalkozás
nem. Amennyiben ezzel kapcsolatban kétség merül fel, szükséges beszerezni a bankgaranciát
kibocsátó pénzintézet Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kibocsátott engedélyét
arra vonatkozóan, hogy milyen pénzügyi tevékenységeket végezhet.
További feltételek meghatározása esetén, egyedi mérlegelés alapján a lebonyolító dönt a
bankgarancia biztosítékként történő elfogadhatóságáról.
4.

Garanciaszervezet által vállalt kezesség:

Kizárólag a támogató nevében eljáró lebonyolító által ellenőrzött (pl. rendelkezik-e MNB
engedéllyel) és megfelelőnek minősített garanciaszervezet kezességvállalása fogadható el, vagy
5.

Garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény:

Amennyiben valamely kedvezményezett garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított
kötelezvénnyel kívánja teljesíteni biztosítéknyújtási kötelezettségét, a lebonyolító egyedi mérlegelés
alapján dönt annak elfogadhatóságáról.

IX.

Támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására a támogatói okirat hatályba lépése után, az abban meghatározott
biztosítékok rendelkezésre állásának igazolását követően kerül sor. A megítélt támogatás
összegéig előleg nyújtható.
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A költségvetési támogatás folyósításához szükséges, hogy a kedvezményezett
a. igazolja a támogatói okiratban megjelölt kötelező-, valamint a kedvezményezett által vállalt
választható biztosíték rendelkezésre állását,
b. nyilatkozzon arról, hogy a támogatói okirat kiadásakor nincs költségvetési támogatás
jogosulatlan, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása miatt köztartozása,
c. amennyiben munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez igényelt támogatást, hitelt
érdemlően igazolja az igényelt költségvetési támogatás mértékének megállapításához
szükséges munkabér és munkáltatót terhelő közterhek mértékét, a jogviszony fennállását,
munkaidő mértékét, az üzletben foglalkoztatottak számát; új üzlet nyitása esetén erre az
igazolásra értelemszerűen nincs szükség,
d. amennyiben az ingatlanvásárlásra igényelt támogatást, csatolja az adásvételi, illetve
lízingszerződés másolatát.

X.

Elszámolás

Jelen Útmutató mellett az elszámolás részletszabályait az Elszámolási Útmutató tartalmazza.
Figyelem! A beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsmenti költségek jelen támogatás esetében
nem elszámolható költségek.
A beruházáshoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság költségei a támogatás keretében
elszámolható költségek.
A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított
számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó a kedvezményezett személye nem tekinthető
partner-, illetve kapcsolt vállalkozásnak.
A beszámolóhoz az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Ávr.) meghatározottak szerinti szakmai beszámolót kell csatolni, amely megfelelő
részletességgel és dokumentáltan tartalmazza a támogatott tevékenység megvalósulását.
A kedvezményezettnek a teljes támogatási tartalmat bemutató beszámolót legkésőbb a
megvalósítási időszak végét követő 15 naptári napon belül kell benyújtania a lebonyolító szervnek.
Ha az ellenőrzés alapján szükséges a lebonyolító szerv legfeljebb egy alkalommal 8 napos
határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet.
Ha a kedvezményezett a részére teljesített előleggel történő beszámolási kötelezettségének- a
hiánypótlási felhívás ellenére- nem tett eleget a lebonyolító értesítése alapján a támogató dönt a
kedvezményezett visszafizetési kötelezettségéről.
1. Ellenőrzéstűrési kötelezettség
A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását
jogszabályban, a pályázati kiírásban és a támogatói okiratban meghatározott szervek ellenőrizhetik.
Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását vagy a
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támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a
támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő
öt évig kerülhet sor.
A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel (különösen az alábbi szervezetekkel:
Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint az Állami Számvevőszék és
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési
munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is
segíteni. Ha a kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a támogató a
költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.
2. Visszafizetési kötelezettség
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása,
illetve a támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul felhasznált támogatást, továbbá a
kedvezményezett által fel nem használt támogatási összeget a kedvezményezett köteles a
visszafizetni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr.-ben foglalt
rendelkezések szerint.
Ha a beszámoló részlegesen kerül elfogadásra, vagy a beszámoló elutasításra kerül, a támogatás
lezárása az ebből adódó visszafizetési kötelezettség kedvezményezett általi szerződésszerű
teljesítését követően történik.
A visszafizetési kötelezettséggel érintett támogatás összegét és a fel nem használás tényét a
kedvezményezettnek a Fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozatban kell rögzítenie, és ezen
nyilatkozat kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által
aláírt eredeti példányát meg kell küldenie a lebonyolító részére.
3. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A lebonyolító a támogatási eljárás vonatkozásában telefonos és elektronikus ügyfélszolgálatot tart
fenn.
Kistelepülési üzletek támogatása telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:
telefon: +36 1 795 9730
hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a lebonyolítóhoz, küldje el kérdését
a kisbolt@bgazrt.hu e-mail címre vagy érdeklődjön bizalommal, a Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság országos tanácsadói hálózat
munkatársainál.
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1. Melléklet
Kiegészítő fogalom-meghatározás
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet alkalmazásában:
1. Állami támogatás: állami erőforrásokból bármilyen formában adott támogatás, amely torzítja a
versenyt vagy azzal fenyeget azáltal, hogy bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk
előállítását előnyben részesíti.
2. Azonnali beszedési megbízás: a támogatói okirat kedvezményezettjének számlavezető
pénzintézete által elfogadott felhatalmazás, amellyel a kedvezményezett felhatalmazza a
pénzintézetet arra, hogy a jogosult a követelését a megadott számláról beszedje.
3. Azonos vagy hasonló tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának
rendszerében az ugyanabba a (négy számjegyű számkóddal azonosított) szakágazatába sorolt
tevékenység.
4. Bankgarancia: a támogatói okirat teljesítését biztosító mellékkötelem, mely alapján a bank
kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek – így különösen bizonyos esemény
beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidon belül a
bankgarancia kedvezményezettjének (a támogatónak) a megállapított összeghatárig fizetést fog
teljesíteni.
5. Cégszerű aláírás: a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az
aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása
alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő
aláírás(ok)kal történik.
6. De minimis számítás szabálya: A közösségi szabályok alapján euróban odaítélt de minimis
támogatások összegének kiszámítását euróban kell elvégezni.
Az átváltáskor alkalmazandó árfolyam: az adórendszeren kívüli (közvetlen), támogatásoknál a
támogató okirat keltét megelőző hónap utolsó napján; az adórendszeren belüli (közvetett)
támogatásoknál pedig az adott adóév utolsó napján (és nem az adóbevallás benyújtásának
napján) hatályos, Magyar Nemzeti Bank (MNB) által két tizedes jegy pontossággal
meghatározott árfolyam.
Példa:
Az adórendszeren kívüli (közvetlen) de minimis támogatásnál például egy 2019. december 12én kelt támogató okiratban (szerződésben) szereplő, forintban megnevezett támogatás összegét
az MNB 2019. november 30-ai deviza-középárfolyama szerint kell euróra átváltani.
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Az adórendszeren belüli (közvetett) de minimis támogatásnál például az adózó a 2018.
december 31-én lezárt adóévéről 2019. május 25-én nyújtotta be a társaságiadó-bevallását,
melyben de minimis támogatásként feltüntette a kkv-k beruházási adóalap-kedvezményét. Az
adóalap-kedvezmény euróban kifejezett támogatástartalmát a 2018. december 31-ei MNB
deviza-középárfolyama alapján kell meghatározni.
7. Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok
legalább egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati
jogának többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási,
irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás
felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy
társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott
vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi
az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.
Az a)–d) pontban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson
keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
8. Egyetemes postai szolgáltatás: a postai szolgáltatások azon alapvető felhasználói igényeknek
és a műszaki, gazdasági és társadalmi adottságoknak megfelelő, társadalmi közszükségletet
kielégítő, általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülő köre, amelyet az egyetemes
postai szolgáltató meghatározott minőségben és megfizethető ár ellenében, földrajzi
elhelyezkedéstől függetlenül minden felhasználó számára köteles nyújtani az ország egész
területén.
Az egyetemes postai szolgáltatásnak az alábbi postai küldeményekkel kapcsolatos
szolgáltatások minősülnek:
a) a kettő kilogrammot meg nem haladó tömegű, – a b)–d) pontban meghatározott
küldeményektől eltérő – belföldi vagy nemzetközi viszonylatú nem könyvelt postai
küldemények;
b) a húsz kilogrammot meg nem haladó tömegű, belföldi vagy nemzetközi viszonylatú
postacsomagok;
c) a vakok írását tartalmazó, belföldi vagy nemzetközi viszonylatú küldemények;
d) a hivatalos iratok.
9. Egyetemes postai szolgáltató: a Magyar Posta Zrt.
10. Eljárásrend: a támogatónak, illetve a lebonyolítónak az egyedi támogatási rendszer
működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott kérelmek feldolgozásával, a
döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring
adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási cselekményeinek összességét értjük.
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11. Elszámolható költség: az adott projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadás, amelyek a
támogatás keretében elszámolható. Az elszámolható költségek körét minden esetben az
elszámolási útmutató tartalmazza.
12. Energiahatékonyság:
az
a
megtakarított
energiamennyiség,
amely
valamely
energiahatékonyság-javító intézkedés végrehajtása előtt és után mért és/vagy becsült fogyasztás
alapján kerül meghatározásra, biztosítva az energiafogyasztást befolyásoló külső feltételeknek
megfelelő normalizálást.
13. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az
adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége
megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz
használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági
előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a
tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi
eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.
Tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás
mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és
felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
14. Foglalkoztatottak számának nettó növekedése: az érintett létesítmény álláshelyeinek
számában egy adott időszak átlagához viszonyítva – a szóban forgó időszakban megszüntetett
álláshelyeket levonva, valamint a teljes munkaidőben alkalmazott személyek, a
részmunkaidősök és az idénymunkások számát az éves munkaerőegység törtrészeként számolva
– bekövetkezett nettó növekedés.
15. Forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás
vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása.
16. Független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott
vállalkozás vonatkozásában partnervállalkozásnak vagy kapcsolt vállalkozásnak.
→ Partnervállalkozás: azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak,
és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn: egy vállalkozás (fölérendelt vállalkozás)
egyedül vagy egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás
(alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával rendelkezik.
→ Kapcsolt vállalkozás: azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok
valamelyike fennáll:
a) a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy
másik vállalkozásban,
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b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási
vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,
c) a vállalkozás valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorolhat az e
vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében
meghatározott rendelkezésnek megfelelően,
d) a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi
részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik
vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségét.
Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes személyek
csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak
tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy
szomszédos piacon végzi.
17. Gazdasági társaság: üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni
hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok
a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. A rendelet
alkalmazásában gazdasági társaság lehet a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság.
18. Gyógyszer: a gyógyszertáron kívüli gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység keretében
forgalmazható azon gyógyszer, amely
a) gyógyszertárban orvosi rendelvény nélkül is kiadható, és
b) alkalmazását megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható, tévedés valószínűtlen
vagy nem jár súlyos egészségügyi következményekkel, és
c) veszélyessége (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem
nagy.
19. Hátrányos helyzetű munkavállaló: bármely olyan személy, aki
a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes
nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait
legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
d) 50 éven felüli személy; vagy
e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
f) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem
megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi
gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált
nemhez tartozik; vagy
g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy
szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra
való esélye.
20. Induló beruházás:
a) tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely új létesítmény
létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, a létesítmény
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termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítéséhez
vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi megváltoztatásához
kapcsolódik; vagy
b) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független
beruházó általi megvásárlása; a vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem
minősül induló beruházásnak.
21. Kedvezményezett: az előirányzatból részesülő kérelmező,– a kötelezettségvállalás alapján –
jogosult természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
Végső kedvezményezett az előirányzat terhére folyósított támogatás végső felhasználója.
Röviden: a kérelmező, aki támogatást nyert.
22. Kérelmező: a támogatást egyedi kérelem útján igénylő jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság természetes személy, illetve személyek közössége. – tehát az a
személy vagy szervezet, aki, amely a kérelmet benyújtja.
23. Kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek
forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások
nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.
24. Kis- és középvállalkozás: a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél
kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja
meg az 50 millió EUR-t, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió
EUR-t.
25. Kisvállalkozás: a kkv típuson belül az olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt
foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja
meg a 10 millió EUR-t.
26. Konzorcium: kérelmezőkből (konzorciumi tagokból) álló, a projekt megvalósítására alakult
társaság.
27. Költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás
központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatás.
28. Köztartozás: törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből
ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése,
behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik. köztartozás az is, ha az
államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és
járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt
határidőig nem teljesíti.
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29. Külső forrás: az igényelt állami támogatáson és a saját erőn felüli projekt költségeket fedező
források (elkülönített pénzeszköz, tagi kölcsön, magán kölcsön, tőkeemelés, bankhitel,
alapítványi támogatás).
30. Lebonyolító szervezet (Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság): az a szervezet, aki közvetlenül kapcsolatban áll kérelmezővel. főbb
feladatai: részvétel a felhívás előkészítésében, a kérelmeket, adatlapokat nyilvántartó
elektronikus felület kezelése, a kérelmek befogadása, formai vizsgálata és értékelése,
ügyfélszolgálati feladatok, a támogatói okirat tervezeteinek elkészítése, a támogatott
fejlesztések ellenőrzése és a kifizetések koordinálása.
31. Megújuló energia: csak megújuló energiaforrásokat felhasználó erőművek által termelt energia,
valamint hagyományos energiaforrásokat is alkalmazó vegyes erőművekben a fűtőérték
szempontjából megújuló energiaforrásokból nyert energiarész. Ide értendő a tárolórendszerek
feltöltésére használt megújuló villamos energia, a tárolórendszerek eredményeként nyert
villamos energia kivételével.
32. Megváltozott munkaképességű munkavállaló: bármely olyan személy, aki
a) a nemzeti jog szerint megváltozott munkaképességű munkavállaló; vagy
b) aki olyan hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely
különböző akadályok fellépése mellett korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más
munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a munkakörnyezetben,
Az a) pontban foglaltak alapján a munka törvénykönyve szerint megváltozott
munkaképességű munkavállalónak minősül a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által
végzett hatályos minősítés alapján
- akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60
százalékos vagy kisebb mértékű,
- aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
- akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló
szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
- aki rokkantsági ellátásban részesül.
33. Monitoring: egy figyelemmel kísérő, elemző és mérési eszköz, aminek segítségével lehetővé
válik a projekt folyamatos nyomon követése, figyelemmel kísérése és a szükséges
beavatkozások elvégzése.
34. Napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével
olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer,
drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó
jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél.
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35. Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi
fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki.
36. Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek
tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik:
a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott,
így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a
vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a
felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott
veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét
meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság
tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat,
egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét
felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti
fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen
fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) olyan vállalkozás, amely
da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a
kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv
hatálya alá tartozik,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben
a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás
és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0nél.
Az a) és b) pontot nem kell alkalmazni a kevesebb, mint három éve létező kis- és
középvállalkozások esetében.
37. Permentesség: az ingatlan nem áll peres eljárás alatt (a tulajdoni lap perfeljegyzést nem
tartalmaz).
38. Postai közreműködő: a postai szolgáltató által a postai küldemények meghatározott
közigazgatási területen történő felvételéhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához, szállításához és
kézbesítéséhez együttesen vagy e résztevékenységek bármelyikének önálló végzéséhez
szolgáltatási koncessziós szerződés vagy a tevékenység ellátására irányuló egyéb típusú
szerződés alapján igénybe vett gazdálkodó szervezet.
39. Projekttartalom/beruházás tartalom: a támogatói okiratban rögzített, vagy bármely, a
rendelet alapján a támogatási kérelemben, továbbá bejelentésekben, nyilatkozatokban,
kérelmekben a projekttel kapcsolatban szolgáltatott adat.
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40. Saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez biztosított forrás. A támogatott saját forrása
lehet belső forrás vagy külső forrás, mindkét esetben pénzeszköz. A belső forrás a támogatott
saját pénzeszköze. A külső forrást külső finanszírozók biztosítják, melynek formája lehet pl.
fejlesztési hitel, kölcsön, külföldi, vagy hazai (nem központi-, nem önkormányzati költségvetési
szerv által nyújtott) támogatás.
41. Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: bármely olyan személy, aki:
a) legalább 24 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b) legalább 12 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, és a „hátrányos helyzetű
munkavállaló” meghatározásánál felsorolt b)–g) kategóriák valamelyikébe tartozik.
42. Személyi jellegű ráfordítás: kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet ráfordításai az
érintett projektben vagy tevékenységben való foglalkoztatásuk mértékéig.
43. Szintentartó beruházás: szintentartó és helyettesítő beruházásnak minősül a tárgyi eszközökbe
vagy immateriális javakba történő beruházás, amely nem jár új létesítmény felállításával, nem
jár meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény szolgáltatásainak bővítésével; illetve olyan
eszközök beszerzése, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális
javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás alapvető változását
eredményezné.
44. Szövetkezet: a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a
változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére
irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel
szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott
személyes közreműködésre terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles
helytállni.
45. Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek
megfelelő dokumentum, amelynek részei a projektadatlap és a mellékletek.
46. Támogatásintenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékeinek
hányadosa. A jelenértékek kiszámításnál a támogatásnyújtás időtartamát, illetve ez időtartam
alatt érvényben lévő referencia rátát kell alkalmazni.
47. Támogató (Miniszterelnökség): az előirányzat felett rendelkezésre jogosult, annak
felhasználásáért felelős szerv, illetve szervezet, aki a kedvezményezetteket támogatásban
részesíti.
48. Támogatói okirat: a kérelmet elfogadása esetén – azaz a támogatás odaítélése esetén – a
lebonyolító szervezetnek a kedvezményezettel kötött szerződése, amely a támogatás
felhasználásának részletes szabályait tartalmazza.
49. Támogatási időszak: a felhívásban és a támogatói okiratban megjelölt időpontok közé eső, a
kérelmező által megjelölt kezdő és befejező időpontok közötti intervallum. ezen időszakban kell
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a kérelmezőnek (kedvezményezettnek) a beruházást megvalósítania. A kedvezményezett
támogatást kizárólag a fentiek szerint meghatározott időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére
használhatja fel.
50. Támogatástartalom: a kedvezményezett számára a vissza nem térítendő állami támogatásnak
az alábbi módszer alapján számított értéke:
Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke.

ahol:
Q1 = a több részletben folyósított állami támogatás első évi részösszege (az 1. év a támogatás
odaítélésének éve),
Q2 = a több részletben folyósított állami támogatás második évi részösszege,
Q3 = a több részletben folyósított állami támogatás harmadik évi részösszege,
(...)
Qn = a több részletben folyósított állami támogatás n. évi részösszege,
i = a támogatás odaítélésekor érvényes diszkont kamatláb.
51. Uniós szabvány:
a) olyan kötelező uniós szabvány, amely az egyes vállalkozások által elérendő szinteket ír elő a
környezeti mutatókra nézve; vagy
b) 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben rögzített, az elérhető legjobb technikák
használatára és annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy a szennyező anyagok
kibocsátási szintje ne haladja meg az elérhető legjobb technikák alkalmazásával elérhető szintet.
52. Üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló
rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás
célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet
folytatnak.
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2. Melléklet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az alábbi támogatási intenzitások lehetségesek. (Regionális támogatási térkép)
A regionális beruházási jogcím
Megye / Település

Maximális intenzitás középvállalkozásnak

Maximális intenzitás mikro- vagy
kisvállalkozásnak

Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar,
Borsod-AbaújZemplén, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok,
Heves, Nógrád, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Baranya: megyei
települések

60%

70%

Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyei települések

45%

55%

Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei települések

35%

45%

Pest megyén belül a maximum 2000 fő állandó
lakosságszámú települések közül (a regionális támogatási
térkép szerint kedvezményezettek) Áporka, Bernecebaráti,
Galgagyörk,
Galgamácsa,
Ipolydamásd,
Ipolytölgyes,
Kemence, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen,
Letkés,
Lórév,
Makád,
Márianosztra,
Mikebuda,
Nagybörzsöny, Perőcsény, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád,
Szigetbecse, Szokolya, Tésa, Váckisújfalu, Vámosmikola,
Verseg, Zebegény

45%

55%

Pilisjászfalu

30%

40%

0% (nem alkalmazható a regionális beruházási
támogatás jogcím)

0% (nem alkalmazható a regionális beruházási
támogatás jogcím)

Pest megyén belül a maximum 2000 fő állandó
lakosságszámú települések közül (a regionális támogatási
térkép szerint nem kedvezményezettek)
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Energiahatékonysági beruházás esetén, megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás esetén, megváltozott
munkaképességű munkavállalók felvételéhez és hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatás esetén
Megye / Település

Maximális intenzitás energiahatékonysági beruházás
esetén
mikro- vagy kisv.

középv.

nagyv.

mikro- vagy kisv.

középv.

nagyv.

45%

80% (elvi maximális
intenzitás, mivel a
rendelet szerint
eszközbeszerzésre
maximálisan 75%
nyújtható)

70%

60%

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, BorsodAbaúj-Zemplén, Békés, Csongrád-Csanád, JászNagykun-Szolnok, Heves, Nógrád, Bács-Kiskun,
Somogy, Tolna, Baranya megyei települések
65%

55%

Maximális intenzitás megújuló energia termelésére
irányuló beruházási támogatás esetén

Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyei
települések

Maximális intenzitás
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók felvételéhez
nyújtott bértámogatás esetén

Maximális intenzitás hátrányos
helyzetű munkavállalók
felvételéhez nyújtott
bértámogatás esetén

75%

50%

Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei települések
Pest megyén belül a maximum 2000 fő állandó
lakosságszámú települések közül (a regionális
támogatási térkép szerint kedvezményezettek)
Áporka, Bernecebaráti, Galgagyörk, Galgamácsa,
Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kisnémedi,
Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév,
Makád, Márianosztra, Mikebuda, Nagybörzsöny,
Perőcsény, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád,
Szigetbecse,
Szokolya,
Tésa,
Váckisújfalu,
Vámosmikola, Verseg, Zebegény

55%

45%

35%

70%

60%

50%

50%

40%

30%

65%

55%

45%

Pilisjászfalu
Pest megyén belül a maximum 2000 fő állandó
lakosságszámú települések közül (a regionális
támogatási
térkép
szerint
nem
kedvezményezettek)
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3/a. Melléklet
NYILATKOZATOK
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról
szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási
kérelemhez új üzlet nyitásának támogatása esetén
Alulírott (név):
mint a
(gazdálkodó
szervezet neve):
székhelye:
adószáma:
önálló képviseletére jogosult vezető tisztségviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

1.

kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: igénylő) által a
Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtott támogatási kérelemről
tudomásom van, a benyújtott dokumentáció tartalmával, célkitűzéseivel egyetértek.


2.

kijelentem, hogy az elektronikusan benyújtott támogatási kérelmen és mellékleteiben feltüntetett
adatok teljes körűek, valósak és hitelesek. [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a) pontja]


3.

kijelentem, hogy a támogatási kérelemhez mellékelt okiratok, dokumentumok az eredeti
példányokkal mindenben megegyeznek és az igénylő székhelyén/telephelyén rendelkezésre
állnak.


4.

nyilatkozom, hogy az igénylő3
 induló vállalkozás4.
 működő vállalkozás.

5.

nyilatkozom, hogy a kistelepülésen új üzletet kívánok nyitni, ennek érdekében
 kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot5 jelentettem be a település
jegyzőjénél.
 működési engedély iránti kérelmet6 nyújtottam be a település jegyzőjénél.

Kérjük a megfelelő választ bejelölni!
Induló vállalkozás: azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem történt osztalékfizetés, nem egy másik
vállalkozás tevékenységét vette át és nem összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus
kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, a fent meghatározott feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az
összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.
5
Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni.
6
Amennyiben olyan üzletet kíván nyitni, amelyben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3.
mellékletében felsorolt valamely terméket (kizárólag üzletben forgalmazható terméket) kíván forgalmazni, akkor nem elegendő bejelentést tennie, hanem
működési engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
Az üzletköteles termékek a következők:
1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj,
LPG és az üzemanyag;
3
4
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6.

nyilatkozom, hogy a kistelepülésen új üzletet kívánok nyitni
- … fő foglalkoztatottal,
- … nap heti nyitvatartási idővel, és
- … óra napi nyitvatartási idővel.

7.

nyilatkozom, hogy a megvalósítani kívánt fejlesztésekre vonatkozóan az igénylő a támogatási
kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző két évben más hazai vagy uniós forrás
keretében támogatási kérelmet7
 nem nyújtott be.
 benyújtott az alábbiak szerint:
A támogatási
A támogatási
A támogatási kérelem
A megítélt támogatás
kérelmet elbíráló
kérelemben megjelölt
benyújtásának időpontja
összege8
szervezet neve
összeg
[Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pontja]

8.

kijelentem, hogy az igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. [Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontja]


9.

nyilatkozom, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önerő vállalási kötelezettséget
tudomásul veszem, valamint az önerő rendelkezésre állását igazoló hiteles dokumentumokat a
Támogatói okirat kiadásáig a támogatónak benyújtom. [Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja]


10. nyilatkozom, hogy az igénylő megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
48/B. §-ában9 és 50. §-ában10 meghatározott követelményeknek. [Ávr. 75. § (2) bekezdés d)
pontja]
2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá
tartozó termékek;
3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2.
és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
6. nem veszélyes hulladék;
7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú
gázolaj, LPG és az üzemanyag.
7
Kérjük a megfelelő választ bejelölni, az egyes kérelmeket a táblázatban részletezni!
8
Amennyiben a támogatási kérelem elbírálása a jelen kérelem benyújtásának időpontjában még folyamatban van, ebbe a rovatba a „döntés folyamatban”
szöveget kérjük beírni.
9
Áht. 48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos,
miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)- az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a
sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az
állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni
a) a társadalombiztosítás pénzbeli és természetbeni ellátásaira,
b) a fogyatékos természetes személyeknek a fogyatékos élethelyzetre tekintettel nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokra,
c) a családtámogatásokra, és
d) a természetes személyeknek a méltánylást igénylő élethelyzetükre figyelemmel, továbbá jövedelmük pótlása, illetve kiegészítése érdekében rászorultsági
alapon nyújtott egyéb szociális pénzbeli, természetbeni és személyes jellegű ellátásokra.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a vagyonkezelő alapítvány vagyonellenőre.
Áht. 50. § (1) Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
10
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11. nyilatkozom, hogy a Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt biztosíték11 igazolását a
Támogatói okirat kiadásáig a támogatónak benyújtom.

12. nyilatkozom, hogy a támogató által előírt kötelező és vállalt biztosíték(ok) rendelkezésre
állását igazoló hiteles dokumentumokat – ide nem értve a 11. pontban foglaltakat – legkésőbb a
Támogatás folyósításáig a támogató részére benyújtom. [Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontja]

13. nyilatkozom, hogy közösségi tér kialakítása az üzlethelyiségben, vagy az üzlethelyiséghez
kapcsolódóan12
 szándékomban áll.
 nem áll szándékomban.
14. nyilatkozom, hogy az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködés, továbbá
az ehhez szükséges helyiség vagy tér kialakítása, valamint a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges
alapvető berendezések beszerzése13
 szándékomban áll.
 nem áll szándékomban.
15. nyilatkozom, hogy gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás, és ehhez a szükséges
egészségügyi államigazgatási szerv engedélyének, valamint a gyógyszerellátásra vonatkozó
szerződésnek a támogató részére a Támogatói okirat kiadásáig történő benyújtása14
 szándékomban áll.
 nem áll szándékomban.
16. nyilatkozom, hogy az elmúlt két évben az igénylő nem valósított meg áttelepítést15 a
támogatással érintett üzletben, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatási kérelem
tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a
létesítmény áttelepítésére a támogatással érintett üzletben.

Kelt: ……………, 2021. ……………………………..

b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül.
(2) Ha a költségvetési támogatás magyarországi beruházások ösztönzéséhez kapcsolódóan közvetlenül nyújtott fejlesztési célú költségvetési támogatásként kerül
biztosításra, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételről a Kormány egyedi határozatban dönt.
(3)
(4) A támogatási igény benyújtásának feltételéül előírható, hogy a támogatási igény benyújtójának ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett
adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt:
köztartozás). *
(5) Jogszabály, pályázati kiírás az (1)-(4) bekezdésben meghatározottakon kívül további kizáró okokat is megállapíthat.
A kedvezményezett által a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által adott, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél.
Kérjük a megfelelő választ bejelölni!
13
Kérjük a megfelelő választ bejelölni!
14
Kérjük a megfelelő választ bejelölni!
15
Áttelepítés: ha
a)
a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet
vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből az EGT megállapodás egy másik szerződő
felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül,
b)
az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és
ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
c)
a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti
létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
11
12
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3/b. Melléklet
NYILATKOZATOK
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról
szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási
kérelemhez meglévő üzlet fejlesztésének/felújításának támogatás esetén
Alulírott (név):
mint a (gazdálkodó
szervezet neve):
székhelye:
adószáma:
önálló képviseletére jogosult vezető tisztségviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

1.

kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: igénylő) által a
Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtott támogatási kérelemről
tudomásom van, a benyújtott dokumentáció tartalmával, célkitűzéseivel egyetértek.


2.

kijelentem, hogy az elektronikusan benyújtott támogatási kérelmen és mellékleteiben feltüntetett
adatok teljes körűek, valósak és hitelesek. [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a) pontja]


3.

kijelentem, hogy a támogatási kérelemhez mellékelt okiratok, dokumentumok az eredeti
példányokkal mindenben megegyeznek és az igénylő székhelyén/telephelyén rendelkezésre
állnak.


4.

nyilatkozom, hogy az igénylő16
 induló vállalkozás17.
 működő vállalkozás.

5.

nyilatkozom, hogy a megvalósítani kívánt fejlesztésekre vonatkozóan az igénylő a támogatási
kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző két évben más hazai vagy uniós forrás
keretében támogatási kérelmet18
 nem nyújtott be.
 benyújtott az alábbiak szerint:

Kérjük a megfelelő választ bejelölni!
Induló vállalkozás: azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem történt osztalékfizetés, nem egy másik
vállalkozás tevékenységét vette át és nem összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus
kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, a fent meghatározott feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az
összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.
18
Kérjük a megfelelő választ bejelölni, az egyes kérelmeket a táblázatban részletezni!
16
17
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A támogatási
kérelmet elbíráló
szervezet neve

A támogatási
A támogatási kérelem
kérelemben megjelölt
benyújtásának időpontja
összeg

A megítélt támogatás
összege19

[Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pontja]
6.

kijelentem, hogy az igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. [Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontja]


7.

nyilatkozom, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önerő vállalási kötelezettséget
tudomásul veszem, valamint az önerő rendelkezésre állását igazoló hiteles dokumentumokat a
Támogatói okirat kiadásáig a támogatónak benyújtom. [Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja]


8.

nyilatkozom, hogy az igénylő megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
48/B. §-ában20 és 50. §-ában21 meghatározott követelményeknek. [Ávr. 75. § (2) bekezdés d)
pontja]


9.

nyilatkozom, hogy a Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt biztosíték22 igazolását a
Támogatói okirat kiadásáig a támogatónak benyújtom.


10. nyilatkozom, hogy a támogató által előírt kötelező és vállalt biztosíték(ok) rendelkezésre
állását igazoló hiteles dokumentumokat – ide nem értve a 11. pontban foglaltakat – legkésőbb a
Támogatás folyósításáig a támogató részére benyújtom. [Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontja]

Amennyiben a támogatási kérelem elbírálása a jelen kérelem benyújtásának időpontjában még folyamatban van, ebbe a rovatba a „döntés folyamatban”
szöveget kérjük beírni.
20
Áht. 48/B. § (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos,
miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)- az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a
sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az
állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni
a) a társadalombiztosítás pénzbeli és természetbeni ellátásaira,
b) a fogyatékos természetes személyeknek a fogyatékos élethelyzetre tekintettel nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokra,
c) a családtámogatásokra, és
d) a természetes személyeknek a méltánylást igénylő élethelyzetükre figyelemmel, továbbá jövedelmük pótlása, illetve kiegészítése érdekében rászorultsági
alapon nyújtott egyéb szociális pénzbeli, természetbeni és személyes jellegű ellátásokra.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a vagyonkezelő alapítvány vagyonellenőre.
19

Áht. 50. § (1) Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül.
(2) Ha a költségvetési támogatás magyarországi beruházások ösztönzéséhez kapcsolódóan közvetlenül nyújtott fejlesztési célú költségvetési támogatásként kerül
biztosításra, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételről a Kormány egyedi határozatban dönt.
(3)
(4) A támogatási igény benyújtásának feltételéül előírható, hogy a támogatási igény benyújtójának ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett
adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt:
köztartozás). *
(5) Jogszabály, pályázati kiírás az (1)-(4) bekezdésben meghatározottakon kívül további kizáró okokat is megállapíthat.
21

22

A kedvezményezett által a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által adott, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél.
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11. nyilatkozom, hogy közösségi tér kialakítása az üzlethelyiségben, vagy az üzlethelyiséghez
kapcsolódóan23
 szándékomban áll.
 nem áll szándékomban.
12. nyilatkozom, hogy az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködés, továbbá
az ehhez szükséges helyiség vagy tér kialakítása, valamint a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges
alapvető berendezések beszerzése24
 szándékomban áll.
 nem áll szándékomban.
13. nyilatkozom, hogy gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás, és ehhez a szükséges
egészségügyi államigazgatási szerv engedélyének, valamint a gyógyszerellátásra vonatkozó
szerződésnek a támogató részére a Támogatói okirat kiadásáig történő benyújtása25
 szándékomban áll.
 nem áll szándékomban.
14. nyilatkozom, hogy az elmúlt két évben az igénylő nem valósított meg áttelepítést26 a
támogatással érintett üzletben, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatási kérelem
tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a
létesítmény áttelepítésére a támogatással érintett üzletben.

Kelt: ……………, 2021. ……………………………..

…………….…………………
Aláírás/Cégszerű aláírás

Kérjük a megfelelő választ bejelölni!
Kérjük a megfelelő választ bejelölni!
25
Kérjük a megfelelő választ bejelölni!
26
Áttelepítés: ha
d)
a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet
vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből az EGT megállapodás egy másik szerződő
felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül,
e)
az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és
ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
f)
a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti
létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
23
24
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4. Melléklet
NYILATKOZATOK
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról
szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján a Támogatói okirat kiadásához
Alulírott (név):
mint
a
(gazdálkodó
szervezet neve):
székhelye:
adószáma:
önálló képviseletére jogosult vezető tisztségviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában

1. nyilatkozom, hogy a kedvezményezettnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan
kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. [az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
75. § (2) bekezdés e) pontja]


2.

nyilatkozom, hogy a kedvezményezett a támogatás tekintetében az általános forgalmi adó
levonására27 [Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja]
 jogosult, amely jogával a támogatással összefüggő kiadások vonatkozásában:
 élni kíván.
 nem kíván élni.
 nem jogosult.

3.

nyilatkozom, hogy az elmúlt három évben egyéb támogatási igényt a támogatóhoz a
kedvezményezett28 [Ávr. 75. § (3a) bekezdés]
 nem nyújtott be.
 benyújtott, és
-mintájában foglalt adatok nem változtak,
változtak,
a kedvezményezett aláírás-mintájában és létesítő okiratában foglalt adatok nem
változtak.

Kelt: ……………, 2021. ……………………………..

…………….…………………
Aláírás/Cégszerű aláírás

27
28

Kérjük a megfelelő válasz(oka)t bejelölni.
Kérjük a megfelelő választ bejelölni.
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5. Melléklet
Csekély összegű (de minimis) támogatás eljárásrend és nyilatkozatok a Gazdaságújraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet alapján benyújtott egyedi támogatási kérelemhez
1. Első lépésként azonosítani kell, hogy az adott vállalkozásnak a tevékenysége alapján
melyik de minimis rendelet alapján nyújtható támogatás. Jelen esetben ez egységes (a
főtevékenység kiskereskedelmi üzlet) a támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozik.
2. A második lépés annak vizsgálata, hogy alkalmazandó-e az azonosított de minimis
rendeletben felsorolt valamelyik kizárás (lásd: a részletes tájékoztató). Amennyiben igen,
az adott tevékenységre vagy vállalkozásra nem nyújtható de minimis támogatás.
3. A harmadik lépés a releváns időszakon belüli korábbi de minimis támogatások összegének
meghatározása az egy és ugyanazon vállalkozás definíciójára, valamint az összefonódási,
felvásárlási és szétválási szabályokra figyelemmel (lásd: a részletes tájékoztató). Erről az
1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén nyilatkoztatni
kell a kedvezményezettet az alábbi (lásd: lentebb) „de minimis nyilatkozat” segítségével.
4. A negyedik lépés a támogatástartalom (bruttó támogatási egyenérték) meghatározása a
módszertan alapján, és annak ellenőrzése, hogy az előző lépésben a vonatkozó rendelet
alapján meghatározott de minimis keretbe belefér-e a támogatástartalom, figyelemmel a
támogatáshalmozódási szabályokra is (lásd: a részletes tájékoztató).
5. Végül írásban tájékoztatni kell a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben
kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül, kifejezetten
hivatkozva az adott de minimis rendeletre Fel kell hívni továbbá a kedvezményezett
figyelmét arra, hogy a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.
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NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül,
Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy az igénylő / kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű
támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni,
csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához
szükséges adatokat is tartalmazza.29

29

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen
odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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Támogatás
összege

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és
célja

Kérelem
benyújtásának
dátuma30

30

Támogatás bruttó
támogatástartalma 31

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Forint

Euró

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
31
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Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott
állami
támogatással
vagy
olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális
támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az
alábbiakról nyilatkozom.32
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy az igénylő / kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal
érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet,
amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről
nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó
szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
32
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Támogatás
jogalapja
(uniós
állami
támogatási
szabály)

Sorszám

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl.
regionális
beruházási
támogatás)

Azonos elszámolható
költségek teljes
összege jelentértéken
Kérelem
benyújtásának
dátuma33

Odaítélés
dátuma

Forint

Maximális
támogatási
intezitás (%)
vagy maximális
támogatási
összeg

Euró

Nyilatkozom, hogy a támogatást igénylő aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott
adatok helyesek.
Tudomásul veszem, hogy
• a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) az általam megadott adatokat a
Magyar Államkincstár részére továbbítja - a Magyar Államkincstár általi felhasználás és
feldolgozás céljából - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (általános csekély összegű rendelet)
szerinti szabad támogatási keretemnek a Magyar Államkincstár által vezetett nyilvántartási
rendszerből való lekérdezése, valamint az egyéni és tagállami küszöbérték ellenőrzése céljából,
• a jelen nyilatkozatot az Alapkezelő elkülönítetten kezelve megőrzi, és kérésre azt a Magyar
Államkincstár rendelkezésére bocsátja, illetve hogy a Magyar Államkincstár a nyilatkozatok
meglétét, megfelelőségét bármikor ellenőrizheti,
• amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése közötti időszakban egyéb csekély
összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda
a támogatást igénylő számára, a támogatást igénylő erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat
szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles az Alapkezelőt, továbbá köteles
megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.
Kelt:
Igénylő / Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

33

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
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Részletes tájékoztató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet34 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget35, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra36
is.


Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes
referencia ráta alkalmazásával.



Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági
szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is
egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.



Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
o

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő,

34

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
36
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
35
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vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később
is jogszerű marad.
o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
Halmozódás:
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott
mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben
meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114,
2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott
közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az 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 alkalmazandó37.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat
37

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.

56

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm.
rendelethez

bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
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