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Felhívás a legfeljebb 50 közforgalmú üzemanyagtöltő állomást működtető 

kisbenzinkutak forgalomarányos támogatására 

 

 

Rövid összefoglaló 

 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Támogatásban részesíthetők köre A vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében, az 

üzemanyagár-stoppal összefüggésben a 

közforgalmú üzemanyagtöltő állomást üzemeltető 

mikro-, kis-, közép vagy nagyvállalkozások: 

 amelyek 2021. november 30-át megelőzően 

bejegyzésre kerültek és megkezdték 

működésüket, 

 amelyek üzemanyag értékesítésből 

származó nettó árbevétele – a vállalkozás 

partner és/vagy kapcsolt vállalkozásait is 

figyelembe véve – a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző üzleti év éves 

beszámolója alapján legfeljebb 50 milliárd 

forint, 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző üzleti évben legalább 1 fő volt, 

 amelyek a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjában – a vállalkozás 

partner és/vagy kapcsolt vállalkozásait is 

figyelembe véve – legfeljebb 50 

közforgalmú üzemanyagtöltő állomást 

üzemeltetnek,  

 amelyek Magyarország területén székhellyel 

rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető 

gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 

Teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem 

rendelkező vállalkozások is igényelhetnek 

támogatást. 

A támogatás összege A támogatás alapja a támogatást igénylő 2021. évi 

március, április, május, június, július, augusztus és 

szeptember hónapokban összesen értékesített 

üzemanyag mennyiségének 80%-a (literben), a 

támogatás összege ezen forgalom alapján literenként 

20 forint.  

Amennyiben a támogatást igénylő 2021. március 1-

jét követően kezdte meg működését, abban az 

esetben a támogatás alapja a 2021. évi havi átlag 

üzemanyag értékesítés 80%-ának (literben) 
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hétszerese1. A támogatás összege ezen forgalom 

alapján literenként 20 forint. 

Támogatási időszak 2022. március 1. és 2022. szeptember 30. közötti 

időszak 

A támogatás intenzitása 100% 

Területi korlátozás Támogatási kérelem Magyarország egész területéről 

benyújtható. 

Támogatási kérelem benyújtásának 

határideje 
Támogatási kérelem 2022. március 25. és 

szeptember 12. között nyújtható be.  

Támogatási kérelem benyújtásának 

módja 
Támogatási kérelem a Támogató erre a célra 

létrehozott elektronikus kitöltő felületén 

(https://kisbenzinkutak.ifka.hu/) keresztül nyújtható 

be. 

Támogatási kérelem benyújtására adószámonként 

van lehetőség. 

A támogatás folyósítása A támogatás egy összegben vagy több részletben 

kerül folyósításra.  

Kötelező vállalás Támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatási 

kérelem benyújtásának napjától kezdődően a 

támogatói okiratban megjelölt támogatási időszak 

végét követően további egy hónapig, de legfeljebb 

2022. október 31. napjáig:  

 nem hirdet üzemszünetet a szokásos 

nyitvatartási idején belül, és 

 ezen időszakban fennálló munkaszerződések 

szerinti munkabérfizetési kötelezettségének 

eleget tesz, és a  munkaszerződéseket a  

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

felmondással nem szünteti meg (nem bocsát 

el munkaerőt), és 

 nem értékesít üzemanyagár-stoppal érintett 

üzemanyagot a hatósági üzemanyagárral 

kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján 

rögzített kereskedelmi ár alatt (egész számra 

kerekítve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A korábban a program keretében támogatásban részesült támogatást igénylő kizárólag a meghosszabbított 

hónapokra vonatkozóan jogosult a támogatás igénybevételére (például ha március, április és május hónapokra 

vonatkozóan már támogatásban részesült, abban az esetben a támogatás a fennmaradó négy hónapra igényelhető). 

https://kisbenzinkutak.ifka.hu/
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1. A program célja  

 

A program célja a magyarországi ellátásbiztonság garantálása érdekében az üzemanyagár-

stoppal összefüggésben a legfeljebb 50 közforgalmú üzemanyagtöltő állomást (a továbbiakban: 

üzemanyagtöltő állomás) üzemeltető vállalkozások célzott támogatása (a továbbiakban: 

Program). A Program keretében azon üzemanyagár-stoppal érintett üzemanyagtöltő állomások 

részesülhetnek támogatásban, amelyek üzemanyag értékesítésből származó éves nettó 

árbevétele – a vállalkozás partner és/vagy kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év adatai alapján legfeljebb 50 milliárd forint. 

A támogatási program lényege, hogy az érintett vállalkozások a 2021. március, április, május, 

június, július, augusztus és szeptember hónapokban értékesített üzemanyag mennyiségének 

80%-a után, literenként 20 forint támogatásban részesülhetnek. Azon vállalkozások esetében, 

amelyek 2021. március 1-jét követően kezdték meg működésüket, a támogatás alapja a 2021. 

évi havi átlag értékesítés 80%-ának (literben) hétszerese2, és a támogatás összege ezen forgalom 

alapján literenként 20 forint. 

 

A támogatási programból adódó feladatok ellátását az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) végzi. Jelen tájékoztatót 

a Támogató adja ki. A formai, jogosultsági és tartalmi kritériumoknak megfelelő támogatási 

kérelmek esetében a Támogató támogatói okiratot állít ki a támogatást igénylő üzemanyagtöltő 

állomást üzemeltető vállalkozások részére (a továbbiakban: Kedvezményezett). 

 

2. A felhasználásra vonatkozó fontosabb jogszabályok 

 

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Atr.) 

 „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a 

gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” 

című, 2022. március 24-i, 2022/C 131 I/01. számú európai bizottsági közlemény (a 

továbbiakban: ideiglenes válságkezelési keret) 

 Az Európai Bizottság az SA.58312 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5938 final 

számú, 2020. augusztus 26-i határozata3 [a továbbiakban: az SA.58312 (2020/N) számú 

ügyben hozott bizottsági határozat 

  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) (a továbbiakban 

1407/2013/EU bizottsági rendelet)2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény 

                                                           
2 A korábban a program keretében támogatásban részesült támogatást igénylő kizárólag a meghosszabbított 

hónapokra vonatkozóan jogosult a támogatás igénybevételére (például ha március, április és május hónapokra 

vonatkozóan már támogatásban részesült, abban az esetben a támogatás a fennmaradó négy hónapra igényelhető). 
3 módosította az SA.58806 ügyben hozott C(2020) 7138, az SA.60080 számú ügyben hozott C(2020) 9383, az 

SA.62449 ügyben hozott C(2021) 2613, az SA.63175 számú ügyben hozott C(2021) 4095, az SA.63616 számú 

ügyben hozott C(2021) 5305, SA.64593 számú ügyben hozott 6680, valamint az SA. 100796 számú ügyben hozott 

C(2021) 9777 számú határozata 
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 a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. 

törvény 

 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság 

garantálása érdekében történő támogatásáról  

 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes 

intézkedésekről 

 

3. Támogatásban részesíthetők köre  

 

Támogatási kérelmet a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében az üzemanyagár-

stoppal összefüggésben azon közforgalmú üzemanyagtöltő állomást üzemeltető mikro-, 

kis-, közép vagy nagyvállalkozások nyújthatnak be (a továbbiakban: támogatást igénylő): 

a) amelyek 2021. november 30-át megelőzően bejegyzésre kerültek és megkezdték 

működésüket, 

b) amelyek üzemanyag értékesítésből származó nettó árbevétele – a vállalkozás partner 

és/vagy kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző üzleti év éves beszámolója alapján legfeljebb 50 milliárd forint, 

c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző üzleti évben legalább 1 fő volt, 

d) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a vállalkozás partner 

és/vagy kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – legfeljebb 50 közforgalmú 

üzemanyagtöltő állomást üzemeltetnek,  

e) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető 

gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 

 

Teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is igényelhetnek 

támogatást. 

 

Válságtámogatás olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek működését a háború gazdasági 

hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően 

nyilatkozni köteles. 

 

4. Támogatásban nem részesíthetők köre 
 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

a) amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 

alapján nem minősül átlátható szervezetnek, 

b) amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb 

köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési 

halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, 

c) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint nem 

felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, amellyel szemben a 

foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III.10.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 20. § (1) bekezdés a)-c) alpontjában és a (2) 

bekezdésében meghatározott - a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését jelentő - 

kizáró ok áll fenn.  
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A Támogató a rendezett munkaügyi kapcsolatok meglétét az alábbi adatbázisban 

ellenőrzi valamennyi kérelmező vonatkozásában: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/. A 

hivatkozott linken a kérelmezők még a regisztrációt megelőzően ellenőrizni tudják a 

megfelelés teljesülését, amely esetén az adatbázisban a vállalkozás adószámának 

megadásával indított keresés nem eredményez találatot, 

d) amely vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján 

jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért 

a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett 

eleget, 

e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 

APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjában, 

 

Válságtámogatás esetén 

f) amely az ideiglenes válságkezelési keret 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban 

meghatározott szankciók, valamint az ideiglenes válságkezelési keretszabály 

elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 

agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így 

különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban 

kifejezetten megjelölt jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt 

lévő vállalkozás. Továbbá nem nyújtható támogatás az előbb felsorolt szankciókkal 

érintett ágazatokban folytatott tevékenységekhez, ha a támogatás veszélyeztetné a 

szankciók célkitűzéseit. 

g) amely esetében a válságtámogatás támogatástartalma az ideiglenes válságkezelési 

keretszabály 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 

vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve meghaladja 

a 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 

Csekély összegű támogatás esetén 

h) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 

tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

i) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások 

támogatása; 

j) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó 

vállalkozások támogatása, amennyiben: 

ja) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 

kerül rögzítésre, vagy 

jb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától 

függ; 

k) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek 

támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

l) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; 
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m) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 

számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 

2. albekezdés]. 

 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti h-j) pontokban említett ágazatban, valamint az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 

végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi 

ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, 

hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek 

szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt 

ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatásban 

 

5. Támogatható tevékenységek 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  
 

6. A támogatás jellemzői  

 

A Program keretében rendelkezésre álló forrás 18 398 252 510 forint, azaz tizennyolcmilliárd-

háromszázkilencvennyolcmillió-kettőszázötvenkettőezer-ötszáztíz forint. 

 

a) Támogatási időszak 

 

A támogatási időszak a 2022. március 1. és 2022. szeptember 30. közötti időszak. 

 

b) A támogatás összege 

 

A támogatás alapja a támogatást igénylő 2021. évi március, április, május, június, július, 

augusztus és szeptember hónapokban összesen értékesített üzemanyag mennyiségének 

80%-a (literben), a támogatás összege ezen forgalom alapján literenként 20 forint.  

 

Amennyiben a támogatást igénylő 2021. március 1-jét követően kezdte meg működését, 

abban az esetben a támogatás alapja a 2021. évi havi átlag üzemanyag értékesítés 80%-ának 

(literben) hétszerese4. A támogatás összege ezen forgalom alapján literenként 20 forint. 

 

 

c) A támogatás intenzitása 

 

A támogatás intenzitása 100%-os. 

 

d) A támogatás formája 

 

Vissza nem térítendő támogatás. 

 

                                                           
4 A korábban a program keretében támogatásban részesült támogatást igénylő kizárólag a meghosszabbított 

hónapokra vonatkozóan jogosult a támogatás igénybevételére (például ha március, április és május hónapokra 

vonatkozóan már támogatásban részesült, abban az esetben a támogatás a fennmaradó négy hónapra igényelhető). 
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e) Területi korlátozás 

 

Támogatási kérelem Magyarország egész területéről benyújtható. 

 

f) A támogatás igénylése és a támogatási döntés 

 

Támogatási kérelem 2022. március 25. és szeptember 12. között nyújtható be.  

 

Támogatási kérelem a Támogató erre a célra létrehozott elektronikus kitöltő felületén keresztül 

(https://kisbenzinkutak.ifka.hu/) nyújtható be. 

 

Támogatási kérelem benyújtására adószámonként van lehetőség.  

 

A támogatási kérelmet a cégjegyzési jogosultággal rendelkező(k) mellett a gazdálkodó 

szervezet által megbízott, megfelelő jogosultságokkal rendelkező meghatalmazott is 

benyújthatja, a meghatalmazás csatolása mellett.  

 

Amennyiben a támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásra egyszerre több támogatási 

kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi 

támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg 

benyújtott támogatási kérelem visszavonását vagy az elutasító döntés meghozatalát követően 

nyújtható be.  

 

A támogatási kérelem beérkezéséről Támogató valamennyi kérelmezőt az elektronikus 

pályázati felületen keresztül értesíti. 

 

A felhívás lehetőséget nyújt hiánypótlásra, és ha a jogosultsági szempont(ok)nak való 

megfeleléshez hiánypótlás szükséges, akkor erről Támogató a támogatást igénylőt értesíti és 

legfeljebb 10 naptári napos határidő kitűzésével felszólítja a támogatási kérelem kijavítására. 

Hiánypótlási felhívásra egy alkalommal van lehetőség. 

 

A beérkezett kérelmek formai, jogosultsági és tartalmi szempontból történő megfelelését 

követően a támogatási kérelmekről a Támogató dönt, legkésőbb 5 munkanapon belül. A 

támogatói döntésről a Támogató az elektronikus pályázati felületen keresztül értesíti a 

támogatást igénylőt.  

 

Amennyiben az értékelés során felmerül, hogy a támogatási kérelemben található információk 

hiányosak, nem egyértelműek, ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására a támogatást 

igénylőtől tisztázó kérdés formájában információk kérhetőek legfeljebb 10 naptári napos 

határidő biztosításával.  

 

A formai, jogosultsági és tartalmi kritériumoknak megfelelő támogatási kérelmek esetében a 

Támogató támogatói okiratot állít ki. A támogatást igénylő a támogatói okirat kiállítását 

követően – amennyiben az 5. naptári napig elektronikus úton észrevételt nem tesz – az okirat 

hatályba lépésével Kedvezményezettnek minősül. 

 

A támogatás igénylője vagy a Kedvezményezett a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a 

kérelem értékelési eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok 

kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a 

pályázati kiírásba vagy a támogatási okiratba ütközik.  

https://kisbenzinkutak.ifka.hu/
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Az ideiglenes válságkezelési keret 2.1. szakasza szerinti támogatás vonatkozásában támogatói 

döntés kizárólag a Bizottság jóváhagyó határozatát követően, de legkésőbb 2022. december 31-

ig hozható (e dátumot követően nincs mód támogatói okirat kiállítására). Csekély összegű 

támogatásról támogatói döntés 2022. június 30-át követően hozható. 

 

A támogatási kérelmek elbírálása folyamatos.  

 

g) A támogatás biztosítékai 

 

A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának 

megfelelő biztosíték nyújtására köteles.  

 

A támogatás biztosítéka a Kedvezményezett – Céginformációs Szolgálat honlapján közzétett, 

hatályos cégkivonatában szereplő – valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással 

megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás 

benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A felhatalmazó levélnek - az Ávr. 85.§ (3) 

bekezdésével összhangban - a támogatói okirat alapján Kedvezményezett számára előírt 

kötelezettségek teljesítéséig, de legalább 2022. december 31. napjáig érvényesnek kell lennie.   

 

A kikötött biztosíték rendelkezésre állását a támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. 

A biztosíték hiányában támogatás nem folyósítható. 

 

A Kedvezményezett esetlegesen jelentkező visszafizetési kötelezettségének késedelme esetén 

a Támogató a fent meghatározott biztosítékot érvényesítheti. 

 

Kedvezményezett a támogatói okirat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a támogatói okirat 

alapján esetlegesen jelentkező visszafizetési kötelezettségének késedelme esetén a Támogató a 

támogatói okiratban meghatározott biztosítékot érvényesítse. 

 

h) A támogatás folyósítása 

 

A támogatói okirat kiállítását követően a támogatási időszakra megállapított támogatás egy 

összegben vagy több részletben, előre kifizetésre kerül a Kedvezményezett elektronikus 

felületen megjelölt bankszámlájára. A támogatást igénylőnek az elektronikus felületen 

keresztül be kell nyújtania a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére elektronikusan benyújtott, 

2021. március, április, május, június, július, augusztus és szeptember hónapokra vonatkozó, az 

Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásáról szóló NAV_J41 nyomtatványokat (a 

továbbiakban: NAV_J41 nyomtatvány). Ha a támogatást igénylő 2021. március 1-jét követően 

kezdte meg működését, abban az esetben a 2021. március 1-jét követő, 2021. december 31-ig 

tartó időszakokra vonatkozóan szükséges benyújtania a NAV_J41 nyomtatványokat.   

 

A támogatás folyósításának egyik feltétele a Támogatói Okiratban előírt biztosíték eredeti, 

papír alapú példányainak Támogatóhoz történő beérkezése.  

 

i) Visszakövetelés 

 

A támogatói okiratban kerül meghatározásra a támogatást igénylő rendeltetésszerű támogatás-

felhasználásról szóló kötelezettsége.  
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A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása esetén a támogatást igénylő a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét 

ügyleti és késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 

 

A vállalások nem- vagy részleges teljesítése esetén - mely a támogatói okirat visszavonását 

eredményezi - a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti 

kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 

 

Az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 

A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat. 

 

Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott 

naptári félév teljes idejére. 

 

Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja 

a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő 

időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 

teljesítésének napja. 

 

A Támogató a támogatói okirat visszavonása nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a 

jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással 

arányos mértékű – visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul 

igénybe vett támogatás összegét az ügyleti, késedelmi kamatra vonatkozó szabályok szerint 

köteles visszafizetni. 

 

A támogatási igény jogosságát a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, továbbá 

jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.  

 

A Kedvezményezett köteles a támogatások lebonyolításában részt vevő és a támogatást 

ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési 

munkájukban a megfelelő dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a helyszínen is segíteni. 

 

A támogatói okirattal összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza 

üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát 

törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató nem hozhatja 

nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a támogatott üzleti 

tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna – így különösen 

technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat –, amennyiben 

azok nyilvánosságra hozatalát a támogatott kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta. 

A Kedvezményezett neve, az elnyert támogatás összege, felhasználásának helye nyilvánosságra 

kerülhet a https://ifka.hu honlapon történő közzététel útján. 

 

A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot a 

Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és 

nyilvántartani, valamint a Támogató általi jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig megőrizni.  
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7. Elszámolható költségek 
 

Jelen felhívás esetén nem releváns. 

 

8. Kötelező vállalások 
 

Támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtásának napjától kezdődően a 

támogatói okiratban megjelölt támogatási időszak végét követően további egy hónapig, de 

legfeljebb 2022. október 31. napjáig:  

 nem hirdet üzemszünetet a szokásos nyitvatartási idején belül, és 

 ezen időszakban fennálló munkaszerződések szerinti munkabérfizetési 

kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmondással nem 

szünteti meg (nem bocsát el munkaerőt), és 

 nem értékesít üzemanyagár-stoppal érintett üzemanyagot a hatósági üzemanyagárral 

kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján 

rögzített kereskedelmi ár alatt (egész számra kerekítve). 

 

Nem minősül a kötelező vállalás megszegésének, ha hitelt érdemlően alátámasztásra kerül, 

hogy a vállalkozás önhibáján kívül kényszerült a támogatás időtartama alatt üzemszünetet 

elrendelni, különös tekintettel ellátási problémák felmerülése miatt.  

 

Támogató ellenőrizheti a kedvezményezetti vállalások fenti időszakban történő teljesülését. A 

vállalások nem teljesítése esetén Támogató jogosult a támogatási összeg visszakövetelésére. 
 

9. A megítélt támogatás állami támogatási szempontú besorolása  

 

A program keretében megítélt támogatás állami támogatásnak minősül és az alábbi jogcímen, 

a következő támogatási kategóriára vonatkozó előírások alapján nyújtható: 

 

Válságtámogatás 

 

Válságtámogatás az ideiglenes válságkezelési keret 2.1. szakasza, és jelen támogatási 

programnak az Európai Bizottság általi jóváhagyását követően az Európai Bizottság határozata 

alapján nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai 

hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően 

nyilatkozni köteles.. 

 

A támogatás 2022. december 31-ig ítélhető oda. 

 

A támogatás támogatástartalma az ideiglenes válságkezelési keret 2.1. szakasza alapján nyújtott 

egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 

figyelembe véve nem haladhatja meg a 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 

Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a válságtámogatás abban az 

esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti 

csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 

meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez. 
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Ha a válságtámogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben 

meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett 

csekély összegű támogatás nem csökkenti a válságtámogatás legmagasabb mértékét. 

amennyiben a csekély összegű támogatást és a válságtámogatást ugyanazokhoz az 

elszámolható költségekhez veszik igénybe, a csekély összegű támogatás és a válságtámogatás 

a válságtámogatás maximális összegéig halmozható. 

 

A válságtámogatás akkor halmozható az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti 

támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához. 

 

A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint 

továbbítja a TVI részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § 

(1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából. 

 

A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig 

beszámolót készít a megelőző évben nyújtott támogatásokról aTVI részére. 

 

Az ideiglenes válságkezelési keret 58. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja a TVI 

részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített 

adatokat. 

 

Csekély összegű támogatás 

 

Csekély összegű támogatást kizárólag 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) (a továbbiakban 

1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 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 forintösszeget, figyelembe 

véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [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.] 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, 

akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a 

vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély 

összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően 

nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell 

betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással 

támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást 
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saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján 

arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

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. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 

megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 

vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 

támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy 

a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire 

vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 

módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének 

kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás 

ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására 

 

10. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája  
 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat szükséges 

elektronikusan feltölteni vagy lenyilatkozni a támogatáskezelő rendszerben: 

 

 Támogatást igénylő önkéntes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal az általa kezelt adatokat Támogató részére átadhatja 

 

 Támogatást igénylő nyilatkozata a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év 

éves, üzemanyag értékesítésből származó árbevételéről 

 

 Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról 

Amennyiben a támogatást igénylő ezen a támogatási jogcímen kívánja igénybe venni a 

támogatást. 
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 Csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat 

Amennyiben a támogatást igénylő ezen a támogatási jogcímen kívánja igénybe venni a 

támogatást. 

 

 Bankszámlákról szóló nyilatkozat 

A nyilatkozat rögzíti az alábbiakat: 

o a támogatást igénylő rendelkezésére álló valamennyi bankszámlájának számát 

és a számlavezető pénzintézet megnevezését, 

o arra való hivatkozást, hogy az adott bankszámlaszám a számlavezető 

nyilatkozata alapján beszedési megbízással terhelhető-e, amennyiben nem, az 

indok megjelölését, 

o a beszedési megbízások érvényesítésének sorrendjét. 

 

 Antikorrupciós nyilatkozat 

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 

fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján alkalmazott korrupció 

ellenes nyilatkozat. 

 

 Átláthatósági nyilatkozat 

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről a nyilatkozat kitöltése valamint 

benyújtása kötelező. 

 

Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, illetve már kiadott támogatói okirat 

alapján nem teljesíthető kifizetés a Kedvezményezettnek, ha olyan gazdálkodó szervezet, amely 

nem felel meg az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak. A Támogató a fenti feltétel 

teljesülésének ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult a jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (Kedvezményezett) átláthatóságával 

összefüggő, az alábbiakban meghatározott adatokat. Jogszabály további feltételeket is 

megállapíthat a támogatói okiratok kiadásának, vagy azok alapján történő kifizetések 

feltételeként. 

A Támogató a Kedvezményezett nyilatkozata alapján a támogatás folyósításától számított öt 

évig, vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli 

a) a Kedvezményezettnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogállására 

vonatkozó adatot, 

b) ha a Kedvezményezett az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet, 

ba) a Kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, 

tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét, 

bb) a Kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni 

részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, tulajdoni hányadának, befolyásának és 

szavazati jogának mértékét, 

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, 

befolyásának és szavazati jogának mértékét, 

bd) a Kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet adóilletőségét, 

be) a Kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a 
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társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában 

meghatározott adatokat. 

 

 Adatkezelési tájékoztató 

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiadott támogatói okiratokban szereplő személyes 

adatok kezeléséről szóló nyilatkozat. 

 

 Kérelmet benyújtó jogi személy nyilatkozata 

 

 Nyilatkozat az európai uniós társfinanszírozású projektek megvalósítási helyzetéről 

 

 Nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról 

 

 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásáról szóló NAV_J41 nyomtatvány 

A támogatást igénylőnek be kell nyújtania a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére 

elektronikusan benyújtott, 2021. március, április, május, június, július, augusztus és szeptember 

hónapokra vonatkozó, az Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásáról szóló NAV_J41 

nyomtatványokat (a továbbiakban: NAV_J41 nyomtatvány). Ha a támogatást igénylő 2021. 

március 1-jét követően kezdte meg működését, abban az esetben a támogatási kérelemhez 

csatolni kell a 2021. március 1-jét követő, 2021. december 31-ig tartó időszakokra vonatkozóan 

benyújtott NAV_J41 nyomtatványokat. 
 

 Támogatást igénylő cégkivonata – 30 naptári napnál nem régebbi céginformációs 

szolgálattól kikért példánya –, vagy létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott 

nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya 

 

 Aláírási címpéldány 

A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek 30 naptári napnál 

nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai 

jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata. 

 

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírás 

mintának (vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatának) alkalmasnak kell lennie a 

cégszerű aláírás ellenőrzésére. 
 

 Köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás - 30 naptári napnál nem régebbi 

NAV-tól kikért példánya. 

 

 Nyilatkozat partner és/vagy kapcsolt vállalkozásról 

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges, hogy rendelkezik-e a 

Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 

rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) 1. számú melléklete alapján meghatározott partner 

és/vagy kapcsolt vállalkozással. Amennyiben igen, a nyilatkozatnak tartalmaznia szükséges a 

vállalkozás partner és/vagy kapcsolt vállalkozásainak üzemanyag értékesítésből származó 

2021. évi nettó árbevételét, illetve a támogatási kérelem benyújtásakor a partner és/vagy 

kapcsolt vállalkozások által üzemeltett  közforgalmú üzemanyagtöltő állomások számát. 
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 Egyéb 

Lehetőség van bármilyen, a támogatás megítélése szempontjából relevánsnak ítélt melléklet 

csatolására is. 

 

11. A támogatói okirathoz csatolandó mellékletek listája 
 

A támogatói okirathoz kapcsolódó alábbi, kitöltött és cégszerűen aláírt melléklet csatolása 

szükséges az elektronikus kitöltő felületen, illetve zárt csomagolásban, postai ajánlott 

küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás5/futárpostaszolgáltatás6 (garantált kézbesítési 

idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével is szükséges benyújtani 10 napon belül a 

következő címre: 

 

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 

1387 Budapest, Postafiók 17. 

 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a „Kisbenzinkutak támogatása 2022” 

feliratot, illetve a támogatást igénylő nevét és címét. 

 

 Felhatalmazó levél 

A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának 

megfelelő biztosíték nyújtására köteles.  

 

A támogatás biztosítéka a Kedvezményezett – Céginformációs Szolgálat honlapján közzétett, 

hatályos cégkivonatában szereplő – valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással 

megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló, Kedvezményezett 

számlavezető bankja által érkeztetett, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozata. A felhatalmazó levélnek - az Ávr. 85.§ (3) bekezdésével összhangban - a 

támogatói okirat alapján Kedvezményezett számára előírt kötelezettségek teljesítéséig, de 

legalább 2022. december 31. napjáig érvényesnek kell lennie.   

 

A felhatalmazó levél elektronikus aláírással hitelesített példánya is elfogadható, ebben az 

esetben elegendő azt az elektronikus kitöltő felületen csatolni és nem szükséges annak postai 

úton történő benyújtása Támogató részére. Amennyiben a felhatalmazó levél nem elektronikus 

aláírással hitelesített, abban az esetben szükséges azt postai úton benyújtani Támogató fent 

megjelölt címére. 

                                                           
5 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak 

szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra 

vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió 

tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi 

viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi 

a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: a) nyomon követhető kezelés; b) utánvétel; 

c) tértivevény; d) értéknyilvánítás; e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő 

kézbesítés; f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén 

történő felvétele. 
6 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított 

legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra 

vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés 

megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely 

időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen 

személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 

postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény 

rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 
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A kikötött biztosíték rendelkezésre állását a támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. 

 

A felhatalmazó levélhez szükséges sablon a https://kisbenzinkutak.ifka.hu elektronikus 

felületről letölthető. 

 

12. Fogalmak 

 

1. állami támogatás: az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, 

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, 

kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom, 

3. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 

meghatározott vállalkozás, 

4. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletben megállapított 

feltételeket nem teljesítő vállalkozások 

5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: valamely vállalkozás akkor minősül nehéz helyzetben 

lévőnek, ha 

a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás 

névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét 

felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen ha a felhalmozott veszteségeknek 

saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó 

negatív eredmény keletkezik, 

b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, ha 

a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, 

c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a 

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján 

hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható, 

d) 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 1,0-nél. 

A kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozást csak a c) pont szerinti feltétel 

fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, 

6. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének 

hányadosa, százalékos formában kifejezve, 

7. támogatástartalom: a Kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami 

támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke, 

8. Közforgalmú üzemanyagtöltő állomás: a veszélyes folyadékok vagy olvadékok 

tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági 

felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti, üzemanyagellátás-szolgáltatási 

célból létesített, gépjárművek és munkagépek üzemanyag tartályaiba, illetve 

szállítóedényekbe történő üzemanyag töltésére, kenőanyag tárolására és kiszolgálására 

szolgáló létesítmény, amely magában foglalja az üzemanyag tárolására, töltésére szolgáló 

létesítményt, valamint az utak kivételével a kapcsolódó műtárgyakat is. 

 

13. Mellékletek 
 

1. Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról  

2. Csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat  

 

https://kisbenzinkutak.ifka.hu/
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1. melléklet - Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt 

támogatásokról  

 

NYILATKOZAT 

 

az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 

válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő 

támogatása céljából” című közleményének7 (a továbbiakban: európai bizottsági 

közlemény) 2.1. szakasza szerinti válságtámogatás esetén 

 

1. A Kedvezményezett adatai 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviselő(k) neve, tisztsége, képviselet joga:  

Képviselő(k) telefonszáma, e-mail címe:  

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail 

címe: 
 

(jelölje X-szel, amennyiben releváns) 

 mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás  

 halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozás 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó vállalkozás működését az orosz-ukrán háború gazdasági 

hatásai hátrányosan érintik. 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó – a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk 

(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem tartozik az európai 

bizottsági közlemény 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, 

valamint az európai bizottsági közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által 

Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá. 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó – a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk 

(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – Magyarországon a 

következő, az európai bizottsági közlemény 2.1. pontja szerinti válságtámogatás(ok)ban 

részesült és a következő válságtámogatásokra nyújtott be kérelmet.  

                                                           
7 (2022/C 131 I/01) 
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8 A kapcsolt vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
9 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
10 A visszafizetett támogatás nem terheli az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti keretet. 
11 Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti válságtámogatások támogatástartalma vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg esetén és adókedvezmény 

esetén a támogatás névértéke (visszafizetendő előleg esetén a teljes, potenciálisan részben vagy egészben visszafizetendő összeg vissza nem térítendő támogatásként kezelendő). 

Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerint nyújtott hitel és garancia esetén a hitel, illetve a garantált hitelösszeg névértéke, az európai bizottsági közlemény 2.1. 

szakasza szerint tőke formájában nyújtott támogatás esetén pedig a tőke teljes összege tekintendő a támogatástartalomnak.  

2. Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti válságtámogatások8 

A pályázó 

vállalkozás 

neve 

A 

támogatási 

igényre 

vonatkozó 

intézkedés 

megnevezé

se 

Ha a támogatást 

mezőgazdasági 

termékek 

elsődleges 

termelésével 

foglalkozó, vagy 

halászati- és 

akvakultúra 

ágazatban 

folytatott 

tevékenységéhez 

vette igénybe, 

kérjük, jelölje ezt 

és nevezze meg az 

ágazatot (elsődleges 

mezőg. termelés 

vagy halászat) 

Kérelem 

benyújtásá

nak 

dátuma9 

Odaítélé

s 

dátuma 

Visszatfize

tésre 

került 

sor? Ha 

igen, 

tüntesse 

fel a 

visszafizet

és 

időpontját 

és 

összegét10  

Igényelt / megítélt 

támogatás összege 

Igényelt / megítélt 

támogatás bruttó 

támogatástartalma11 

Forint Euró Forint Euró 
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3. Adatok a kapcsolt vállalkozásokról 

Nyilatkozom, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése 

értelmében a Kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül kapcsolt vállalkozásnak. 

Vállalkozás neve Adószáma 

  

  

  

  

 

A támogatás támogatástartalma az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott 

valamennyi válságtámogatással együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt 

vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 500 000 eurónak, a mezőgazdasági 

termékek elsődleges termelésével foglalkozó, valamint a halászati- és akvakultúra-ágazatban 

működő vállalkozás esetén a 75 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 

Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén válságtámogatás 

halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami 

támogatással, feltéve hogy az ily módon halmozott támogatás nem vezet a csoportmentességi 

rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb 

támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez. 

 

Nyilatkozom, hogy a Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent 

megadott adatok helyesek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes 

szerveknek az adatkezelő átadja. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése12 közötti 

időszakban egyéb válságtámogatást vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe 

veendő más támogatást ítélnek oda a pályázó számára, a pályázó erről haladéktalanul – még a 

jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és 

köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 

Kelt:   

 

                        ……………………………..  

                        Kedvezményezett 

(aláírás, pecsét) 
 

 
 

 

 

                                                           
12 Az válságtámogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát a 

Kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a támogatás folyósításának időpontjától (például ez az 

időpont általában a támogatói okirat / támogatási szerződés kelte). 
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2. melléklet - Csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat 

 

 

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 a 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.13 

                                                           
13 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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14 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
15 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
16 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. 

2. Csekély összegű támogatások14 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(bizottsági 

rendelet száma) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatás 

kedvezménye-

zettje és célja 

 

A támogatást 

ellenszolgáltatás 

fejében végzett 

közúti kereske-

delmi árufuva-

rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 

benyúj-tásának 

dátuma15 

Odaítélés 

dátuma 

Támogatás 

összege 

Támogatás bruttó 

támogatástartalma16 

Forint Euró Forint Euró 
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3. 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.17 

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a 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). 

  

                                                           
17 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. 
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18 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
19 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
20 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját 
megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés 

vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(uniós 

állami 

támogatási 

szabály) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatási 

kategória 

(pl. regionális 

beruházási 

támogatás) 

Kérelem 

benyújtásának 

dátuma18 

Odaítélés dátuma 

Azonos elszámolható 

költségek teljes összege 

jelentértéken 

Azonos 

kockázatfinanszíro-

zási célú intézkedés 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalma / 

azonos elszámolható 

költségek 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalma19 

Maximális 

támogatási 

intezitás (%) 

vagy 

maximális 

támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Euró
20 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent 

megadott adatok helyesek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése21 közötti 

időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe 

veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről 

haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles 

a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen 

nyilatkozatot. 

 

Kelt:   

 

 

                        ……………………………..  

                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 

 

  

                                                           
21 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez 
az időpont általában a szerződés kelte. 
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Útmutató 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet22 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 

forintösszeget23, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra24 

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, 

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 

                                                           
22 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés 
23 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. 
24 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 
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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. 

 

o Például:  

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző 

vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró 

támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az 

alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás 

nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. 

könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis 

támogatás nyújtható.  

 

 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.  

 

 Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb 

tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó 

tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 

cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 

2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 
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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. 

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 alkalmazandó25. 

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 bemutatni. A 

csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 

munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

 

 

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


