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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. november 13-án tartandó ülésének 2. napirendi pontjához 

 

 

Tárgy: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 

feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 

módosítása, és az azzal összefüggő döntés meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A közgyűlés napirendjét képezi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 

feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 

Rendelet) módosítása. Az előterjesztés megküldésre került a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 

(továbbiakban: TVI) részére, mely a korábban megküldött véleményét követően a közgyűlés 

meghívójának postázása után a rendelet-tervezet újabb átdolgozását kérte ahhoz, hogy a 

jóváhagyó véleményét kiadhassa. 

A támogatási célok megszövegezésének megfelelően a TVI kérte a hátrányos helyzetű 

munkavállaló segítőjére, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalóra vonatkozó 

támogatási kategóriákat is megjelölni. Ekként a rendelet-tervezet 1.§-ával a Rendelet 2. § (2) 

bekezdése akként módosul, hogy annak d) és e) pontjai a megfelelő támogatási jogcímekkel 

egyezően tartalmazzák a támogatási kategóriákat. 

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendeletre történő hivatkozás a 

TVI módosítási javaslata folytán a Rendeletben a módosítás eredményeként több alkalommal, 

elsőként a 3. § (1) bekezdés 4. pontjában szerepel majd, így a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 5. §-a szerint az első előfordulási helyen szükséges az arra 

vonatkozó rövid megjelölés bevezetése és a további előfordulás helyein csupán a rövidítés 

alkalmazása. Hasonlóan, a rövid elnevezések alkalmazásával szükséges a Rendelet 12. §-a 

egy új, (4) bekezdéssel történő kiegészítése is. 

 

Annak érdekében, hogy a jelen módosítások a korábban megküldött rendelet-tervezetben 

megfelelően követhetők legyenek, mellékelem a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

rendelet-tervezetet, amelyben a jelen módosítások kiemelve (félkövér, dőlt betűtípussal) 

szerepelnek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a döntés meghozatalánál ezt a rendelet-

tervezetet vegye figyelembe. 

 

Kecskemét, 2014. november 10. 

  Szemereyné Pataki Klaudia 

    polgármester 



 

 

 

RENDELET-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

………/2014. (XI....) önkormányzati rendelete 

 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 

feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 

Esélyteremtési Bizottság, Értékmegőrzési Bizottság, Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár 

Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, és 

Városüzemeltetési Bizottság, továbbá a támogatási program tekintetében a Kormány európai 

uniós források felhasználásáért felelős tagjának véleménye kikérésével a következőket rendeli 

el: 

 

1. §  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„ (2) E rendelet alapján kedvezményezett vállalkozás gazdasági jellegű tevékenységéhez  

a) általános csekély összegű – de minimis- támogatás, 

b) közszolgáltatási de minimis támogatás,  

c) képzési támogatás, 

d) hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek költségeinek 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás,  

e) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás, 

f) sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,  

nyújtható.” 

 

2. § 

(1)A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) E rendelet alkalmazásában 

1. a beruházás megkezdésének napja: 

a) építési munkák esetén: az építési naplóba történő első bejegyzés, vagy az építésre 

vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 

b) tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése esetén: a vállalkozás általi első jogilag 

kötelező érvényűnek tekintett megrendelés, ha ez nem áll rendelkezésre, az arra vonatkozóan 

megkötött jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, az előzetes 

megvalósíthatósági tanulmányok kivételével, mindezek hiányában pedig a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag, vagy termék 

szállítását igazoló okmányon, 

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja, 



 

 

d) vegyes esetben: az a)-c) alpontok közül bármelyik két alpont együttes megvalósulása 

esetén az a nap, amelyikre korábban került sor, 

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján a beruházási költségre aktiválható előkészítő munkák 

költségének felmerülése, valamint a földterület megvásárlása, amennyiben az nem képezi a 

beruházás elszámolható költségét. 

2. állami támogatás: 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.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás, 

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

kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,  

4. bérköltség: az Európai Unió működéséről szóló 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, 

2014.06.26., 1.o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 50. pontja 

szerinti költség az Sztv. 79. § (1) bekezdése szerinti személyi jellegű ráfordításra vonatkozó 

szabályainak megfelelően, 

5. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb, 

6. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék 

előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató műveletet, 

7. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség, 

8. hátrányos helyzetű munkavállaló: olyan munkavállaló, aki 

a) az előző hat hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, 

b) 15 és 24 év közötti, 

c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, vagy nappali tagozatos 

tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett 

alkalmazásban, 

d) 50. életévét betöltötte, 

e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, 

f) olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a nemek közötti megoszlásban 

mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a gazdasági ágazatokra összességében 

jellemző átlagos különbséget, és az alulreprezentált nemhez tartozik, vagy 

g) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiséghez 

tartozik, és szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége a tartós 

foglalkoztatásra való esélyének növeléséhez, 

9. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz, 

10. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen 

vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet, amely során a sportoló 

részére nyújtott kompenzáció meghaladja a részvételi költségeket és az a sportoló 

jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett 

sportvállalkozás kötött-e munka-, vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem 

minősül kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és 

szállásköltségek megtérítése, 

11. kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. 

mellékletében meghatározott vállalkozás, 



 

 

12. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. 

cikk 3. pontja szerinti munkavállaló 

13. mezőgazdasági termék: az EUMSZ I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és 

akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 

354., 2013.12.28., 1. o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) I. 

mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével, 

14. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. 

pontja szerinti művelet, 

15. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. 

pontja szerinti művelet, 

16. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk 

(3) bekezdése szerinti létesítmény, 

17. működési eredmény: a beruházás Sztv. 3. § (3) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos 

élettartama alatti diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek közötti különbség, 

ha ez a különbség pozitív, ide értve a személyi jellegű ráfordításokat, anyagköltségeket, 

szerződéses szolgáltatásokat, a távközlés, az energia és a karbantartás költségeit, bérleti 

díjakat, adminisztrációs költségeket, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási 

költségeket, amelyeket beruházási támogatásból már fedeztek. 

18. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás, 

19. referencia alapkamatláb: az Atr. 2. § 13. pontja szerinti kamatláb,  

20. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem 

tartalmazó forrás, 

21. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: olyan munkavállaló, aki 

a) legalább 24 hónapja nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, vagy 

b) legalább 12 hónapja nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, és a 14. pont 

b)–g) alpontjában meghatározott kategóriák valamelyikébe tartozik, 

22. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontjában meghatározott intenzitás,  

23. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,  

24. védett foglalkoztatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 100. pontja szerinti 

foglalkoztatás. 

 

(2)A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 

(3)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános de minimis támogatás 

esetén a Bizottságnak 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 sorozat 352/1, 2013. 12. 24. – (a továbbiakban 

1407/2013/EU bizottsági rendelet), az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó 

vállalkozásoknak nyújtott de minimis támogatás tekintetében a Bizottságnak 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 2012.04.25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet – HL L 114/8, 

2012.04.26. – (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet), a 651/2014/EU 

bizottsági rendelet vagy az Atr. rendelkezései alkalmazandók. 

 

 (3) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a 

támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni. 



 

 

 

(4) Nem ítélhető meg támogatás 

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező 

határozatának nem tett eleget, 

b) csekély összegű támogatás kivételével a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére, 

c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.  

 

 (5) Nem ítélhető meg  

a) az 1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, 

feldolgozásához és értékesítéséhez csekély összegű támogatás, 

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez csekély összegű támogatás, 

c) támogatás mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny 

vállalkozások részére, amennyiben 

 

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 

kerül rögzítésre, 

 

cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy 

részleges továbbítástól függ. 

 

d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, azaz az exportált mennyiségekhez 

közvetlenül kapcsolódóan, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy 

az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz, 

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás 

f) támogatás olyan feltétellel, amely az uniós jog megsértését eredményezi.” 

 

(6) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a 

kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt a támogatási kérelmét a 651/2014/EU 

bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemekkel 

írásban benyújtotta.  

(7) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költség esetében az e rendelet 

szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy 

uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi 

rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 

legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.  

(8) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek 

esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 

állami támogatással.  

(9) A támogatás támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált 

számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a 

vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtják, a támogatás összegének a 

támogatástartalmat kell tekinteni. 

(10) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell 

diszkontálni az Atr. 2.§ 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.” 

 

 

3. § 

 

A Rendelet a következő 1/A–1/D. alcímmel egészül ki: 

 

 

„ 1/A. Képzési támogatásra vonatkozó szabályok 



 

 

 

3/A. § (1) A képzési támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható 

költségek 50%-át.  

 

 

(2) A képzési támogatás elszámolható költségei 

a) az oktatók személyi jellegű költségei, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók 

részt vesznek a képzésen, 

b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó 

működési költségei, különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és 

fogyóeszközök, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag képzési 

projekt keretében történő használatuk mértékéig, 

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei, 

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek – 

adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek – azokra az órákra vonatkozóan, amikor 

a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen, 

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan 

szükséges szállásköltsége. 

(3) A támogatási intenzitás az elszámolható költségek legfeljebb 70%-áig növelhető 

a) a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott 

képzés esetén 10 százalékponttal, 

b) a középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,  

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal. 

(4) Nem nyújtható képzési támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való 

megfeleléshez. 

 

 

1/B. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek költségeinek 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás 

 

3/B. § (1) A hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 

költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg 

az elszámolható költségek 50%-át. 

(2) A támogatás elszámolható költségei 

a) a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 

foglalkoztatásához kapcsolódó költségek kizárólag a segítés ideje alatt, legfeljebb a hátrányos 

helyzetű munkavállaló felvételét követő 12 hónapig, súlyosan hátrányos helyzetű 

munkavállaló esetében 24 hónapig,  

b) a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek képzési 

költségei. 

(3) A segítségnyújtás olyan intézkedésekből áll, melyek támogatják a hátrányos helyzetű 

munkavállaló autonómiáját és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez, segítséget 

nyújtanak a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz, valamint megkönnyítik a 

munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését. 

 

 

 



 

 

1/C. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó 

többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás  

3/C. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó 

többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja 

meg az elszámolható költségek 100 %-át. 

(2) A támogatás elszámolható költségei 

a) a helyiségek átalakításának költségei, 

b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 

foglalkoztatásához kapcsolódó költségek kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő 

személyek képzési költségei, 

c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel 

érdekében 

ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének, és  

cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések, valamint a 

szoftverek beszerzésének és érvényesítésének  

olyan költségei, melyek azon felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a 

kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatna, 

d) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyre és munkával 

kapcsolatos tevékenységek helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó 

költségek, 

e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák 

bérköltsége, 

f) a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetében  

fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének 

költségei,  

fb) közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásából 

eredő adminisztrációs és szállítási költségek. 

 

1/D. Sportlétesítményekhez és multifunkcionális szabadidős létesítményekhez nyújtott 

támogatás 

 

3/D. § (1) A sportlétesítményekhez és multifunkcionális szabadidős létesítményekhez 

nyújtott támogatás  

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős 

létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez;  

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez  

nyújtható. 

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, 

bővítésével vagy korszerűsítésével, valamint működtetésével, üzemeltetésével való megbízás 

odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a közbeszerzési szabályok 

figyelembe vételével kell eljárni. 



 

 

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a 

felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést 

biztosítani. A beruházási költségeket legalább 30 %-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott 

létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, amennyiben e feltételeket nyilvánossá 

teszik.  

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos 

csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20 %-

ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.  

(5) Amennyiben a támogatott sportlétesítményt egyidejűleg több használó veszi igénybe, a 

(4) bekezdés alkalmazásában az időbeli kapacitás megfelelő hányadát kell figyelembe venni. 

(6) Amennyiben a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos 

csapat esetében alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni. 

(7) Beruházási támogatás esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható 

költségek és működési eredmény közötti különbséget.   

(8) A működési eredmény mértékét  

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 

kell levonni az elszámolható költségekből.  

(9) Működési támogatás esetében a támogatás nem haladhatja meg a releváns időszakban 

keletkező működési veszteséget.  

(10) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések 

alapján kell megállapítani. 

(11) A (9) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (10) bekezdéstől eltérően – 

visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.  

(12) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatások esetében 

az (7)-(11) bekezdésekben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is 

meghatározható, azzal, hogy a támogatás támogatási intenzitása nem haladja meg az 

elszámolható költségek 80 %-át. 

(13) A beruházási támogatás elszámolható költségei a tárgyi eszközök és immateriális javak 

beruházási költségei. 

(14) A működési támogatás elszámolható költségei a sportlétesítmény által nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költségek, különösen az igénybevett 

szolgáltatások és a karbantartás költségei, a bérleti díjak, valamint a személyi, az anyag-, a 

kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költségek.  

(15) Működési támogatás esetében az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan 

mértékben nem elszámolhatóak, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás, vagy az 

értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a 

kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.”  

 

4. § 

 

A Rendelet 4. § -a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki: 

„ (3) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatás 

  a)  vállalkozások részére munkavállalóik képzéséhez, oktatásához,  



 

 

b) munkaerő-piaci beilleszkedést vagy újra-beilleszkedést segítő képzési, 

oktatási programok céljára nyújtható. 

(4) A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás hátrányos helyzetű munkavállalók 

segítése költségeinek ellentételezésére nyújtható. 

(5)  A 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatás megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezésére nyújtható. 

(6)  A 2. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás az alábbi célokra nyújtható: 

  a) szabadidő- és sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése, 

  b) sportlétesítmények működtetése.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 7. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„m) támogatás kategóriáját az 1407/2013/EU bizottsági rendeletre, a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletre, a 651/2014/EU bizottsági rendelet megfelelő cikkére annak pontos 

címével és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére történő 

hivatkozással,” 

6. § 

 

A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja, a 3.§ (2) bekezdésében „az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak nyújtott de minimis támogatás tekintetében a 

Bizottságnak 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 2012.04.25-i 360/2012/EU bizottsági 

rendeletében – HL L 114/8, 2012.04.26. – (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)” 

szövegrész, a 4. § (2) bekezdése, a 6. § (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontja, a 7. § e) pontja 

valamint a 7. § m) pontjában „a 360/2012/EU bizottsági rendeletre” szövegrész 2019. június 

30. napján hatályát veszti. 

 

 (4) E rendelet  

a) 4. § (1) bekezdése az 1407/2013/EU bizottsági rendelet,  

b) 4. § (2) bekezdése a 360/2012/EU bizottsági rendelet, 

c) 4. § (3)-(6) bekezdése a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 31., 

34., 35. és 55. cikkének 

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.” 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 
 


