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Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 
39/2013 (V. 3.) közleménye 

 
Tájékoztatás a „falumegújítás és –fejlesztés”, valamint a „vidéki örökség megőrzése” 

jogcímrendeletekre vonatkozó de minimis alkalmazásáról 

 

A „falumegújítás és -fejlesztés,” valamint „vidéki örökség megőrzése” jogcímekre a Darányi 

Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT-ÚMVP) szerint de minimis hatálya 

alá tartoznak, ezért szükséges az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet és az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet ez irányú módosítása.  

 

A pontosítás érdekében az alábbi rendelkezés kerül be a rendeletekbe:  

Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó 

Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra 

való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben 

foglaltaknak megfelelően: 

a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 

tevékenységek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja 

meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget; 

b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e 

rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi 

évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget; 

c) az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében 

a de minimus hatálya alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű 

(de minimis) támogatásnak minősül. 
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Az Európai Unió többségében tiltja, illetve csak kivételes és részletesen szabályozott 

esetekben engedi a tagállamok pénzügyi beavatkozását a gazdasági tevékenységek 

ösztönzése céljából. Ennek indoka, hogy e beavatkozások, pénzügyi támogatások 

befolyásolják a tagállamok közötti kereskedelmet és torzítják, illetve torzíthatják a versenyt. 

E korlátozás természetesen vonatkozik a saját tagállami, valamint az Európai Unió pénzügyi 

forrásaiból finanszírozott támogatási programokra is. 

E megengedett beavatkozások kereteit nagyrészt az un. csoport-mentességi rendeletek 

fektetik le. A megengedett támogatások jogcímei közül a tagállamok leggyakrabban az un. 

„de minimis,”, vagy „csekély összegű” támogatás nyújtásának lehetőségével élnek. 

 

De minimis támogatások főbb feltételei: 

E támogatási mód az Európai Unió megközelítésében alapvetően csekély összege miatt nem 

befolyásolja a piac működését, így a meghatározott keretek között a tagállamok szabadon 

alkalmazhatnak támogatási intézkedéseket e jogcím alapján. E támogatási lehetőség főbb 

keretei: 

·bármely három pénzügyi év időszakában, 

·bármely vállalkozás részére odaítélt 

·támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000,- eurót. 

 

A keretösszeg pontos értékének (200.000,- euro) kiszámításához segítséget nyújt a 

támogatási lehetőség fenti határát „a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó 

napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal 

meghatározott devizaárfolyam. 

A támogatási igény megfogalmazása során ezért az ügyfeleknek egyrészt a múltra vonatkozó 

számvetést, azaz az igénybe vett „de minimis” támogatások összegzését el kell végezniük, 

másrészt a kérelemben foglalt támogatási igény előzetes minősítését is elvégezhetik. 

 

Arra azonban fel kell hívnunk az ügyfelek figyelmét, hogy az irányadó Európai Uniós 

szabályok értelmében a fentiek betartásáért az ügyfelet terheli a felelősség. Ennek 
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megfelelően a támogatás odaítélését megelőzően az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell az 

érintett és az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt egyéb csekély összegű 

támogatásokról, és körültekintően ellenőrizniük kell, hogy az újabb csekély összegű 

támogatással nem lépik-e túl a de minimis támogatásra vonatkozó felső határt. Így a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatásokkal kapcsolatos jogkövetkezmények (pl.: 

visszafizetési kötelezettség) is a támogatást igénybe vett ügyfelet terhelik. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének 

a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

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

 

Budapest, 2013. május 3.  

 

        Búsi Lajos 
         IH vezető 


