Felhívás
Módosítva 2022. október 5., egységes szerkezetben
Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022
(energiaköltségek növekményéhez kapcsolódó támogatás és energiahatékonysági
beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás)
Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022
Pályázati felhívás összefoglaló
Jelen pályázati felhívás két komponensből áll:
A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december
havi energiaköltség növekmények fedezésére
B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen
belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A felhívásban A. és B. betűkkel jelöltük a komponensekre vonatkozó feltételeket,
A.- B.-vel pedig azokat, amelyek mindkét komponensre vonatkoznak.

A támogatás indokoltsága

Az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott szankciók és
az Oroszország által hozott ellenintézkedések
hátrányos gazdasági következményekkel járnak az
Európai Unió belső piacának egészére nézve.
Drasztikusan emelkedtek az energiaárak, ami az
energiaintenzív
feldolgozóipari
vállalkozások
versenyképességét és az ott dolgozó magyar
munkavállalók
munkahelyeit
egyaránt
veszélyezteti.

A támogatás célja

A támogatási program (a továbbiakban: Program)
célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások (a
továbbiakban: kkv) likviditási, jövedelmezőségi és
versenyképességi problémáinak kezelése, valamint
a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek
(villamos energia, földgáz, illetve távhő)
támogatásával,
illetve
opcionálisan
az
energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz
szükséges
önerőhöz
történő
hozzájárulás
biztosításával.

Regisztráció 2022. október 20. és 2022. december
15. között nyújtható be a Támogató erre a célra
Kötelező regisztráció a támogatási
létrehozott
pályázati
felületén
kérelmek benyújtásához
(www.energiatamogatas2022.hu),
melynek
keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.
Támogatás formája

A Program keretében két különböző támogatási
konstrukció érhető el:
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A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022.
október,
november,
december
havi
energiaköltség növekmények fedezésére
Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont
szerinti
támogatás)
önállóan,
illetve
az
energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz
igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti
támogatás) kombinálva is igénybe vehető.
B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel
érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt
kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen
támogatás.
Figyelem!
A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítőtámogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont
szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség
növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói
okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)!
A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele
(B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség
növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás)
igénybevétele!1

Támogatásban részesíthetők
körének legfontosabb kritériumai

A. energiaköltségek
növekményéhez
nyújtott
támogatás
− A
vállalkozás
a
támogatási
kérelem
benyújtásához
szükséges
regisztráció
benyújtásakor kkv-nak minősül.
− A
vállalkozás
fő
tevékenységi
köre
2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba
tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó
árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari
tevékenységből származik.2
− A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az
azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3
százalékát.
− A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel
rendelkezik.
− Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel
rendelkező
vállalkozások

1

A beruházás a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (www.kavosz.hu) konstrukció keretében jelen
Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított energiahatékonyság javítására, illetve technológiaváltás elősegítésére
irányulhat.
2 Ha a vállalkozás értékesítés nettó árbevételének összegéből százalékos formában meghatározva az értékesítés
nettó árbevétel legnagyobb hányada feldolgozóipari tevékenyégből származik, de a főtevékenysége nem tartozik
a feldolgozóipari tevékenységek körébe, a vállalkozás az erről szóló hiteles nyilatkozat megtétele mellett és a
további feltételek teljesülése esetén jogosult támogatási kérelmet benyújtani.
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magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve
fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
− A
támogatói
okirat
biztosítékaként
Kedvezményezett a támogatási összeg 100%ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.
B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett
elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő
vissza nem térítendő közvetlen támogatás
− A
vállalkozás
energiaköltség-növekmény
támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
− Olyan
energiahatékonysági
beruházás
megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi
Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción
belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított
hitelt kíván felvenni.
− Rendelkezik
hatályos
beruházási
hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási
Beruházási Hitel keretében.
A. energiaköltség
növekményéhez
nyújtott
támogatás

Elszámolható költség és a
támogatás intenzitása

A 2021. október, november és december havi,
illetve a 2022. október, november, december havi,
számlával igazolható földgáz, villamosenergia,
illetve távhő havi átlagárak növekménye, szorozva a
2022.
év
azonos
havi
fogyasztással
(a továbbiakban: teljes elszámolható költség). Az
általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) és az
egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez
kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható
költségnek. A támogatás mértéke a teljes
elszámolható költség 50%-a.
B.
energiahatékonysági beruházás hitellel
érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt
kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás
nettó összköltségéhez3 biztosítandó maximum 15%
önerő.
2022. október 1. és 2022. december 31. közötti
időszak.

Támogatási időszak

3 Ha

Az A. támogatás (energiaköltség-növekmény
támogatás) esetén támogatási kérelmet a különböző
hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően is
be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra
vonatkozó támogatási igény egyszerre, a

a vállalkozás ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, a költségek bruttó értéke jelenti a támogatást az alapját.
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támogatással érintett hónapokat követően történő
benyújtására is.
A két támogatási formában együttesen

Igényelhető maximális támogatás
összege a hatályos állami
támogatási intézkedésekre
vonatkozó szabályozás szerint

- maximum 500 000 EUR-nak megfelelő
forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény
(TCF)4 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján
válságtámogatásként,
valamint
- maximum 200 000 EUR-nak megfelelő
forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis
támogatásként veszi igénybe.
A vállalkozás a támogatási időszakban több
támogatási jogcímen is igényelhet támogatást,
azokat kombinálhatja.
Mindkét komponensben egyaránt (A. – B.)

Kötelező vállalások

- A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév
végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal
csökken 2023. III. negyedév végére.
- A vállalkozás vállalja energiahatékonysági
beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december
31. napjáig.
A. energiaköltség
támogatás

Támogatási kérelem
benyújtásának módja és határideje

növekményéhez

nyújtott

Sikeres regisztrációt és a jogosultság Támogató
általi megállapítását követően 2022. december 26.
napjáig nyújtható be támogatási kérelem a
Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén
[www.energiatamogatas2022.hu]
keresztül.
Adószámonként adott hónapra kizárólag egy
támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
B.
energiahatékonysági beruházás hitellel
érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt
kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A beruházási hitelhez kapcsolódó támogatási
kérelem a hitelintézeti szerződéskötést és annak
hatályba lépését követően, legkésőbb 2022.
december 26. napjáig nyújtható be a Támogató erre
a
célra
létrehozott
pályázati
felületén
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Az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című Válságközlemény elérhető a következő hivatkozás
megnyitásával:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=HU
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[www.energiatamogatas2022.hu], amennyiben a
pályázó rendelkezik az A. támogatás (A.
energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás)
vonatkozásában támogatói okirattal, illetve a
beruházásra vonatkozó hitelszerződéssel.
A. energiaköltség
támogatás

növekményéhez

nyújtott

A támogatás egy összegben vagy több részletben
kerül folyósításra a támogatói okirat hatálybalépését
követő 10 munkanapon belül.
A támogatás folyósítása

B.
energiahatékonysági beruházás hitellel
érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt
kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A hitelszerződés megkötésének és hatályba
lépésének igazolását követően kiállított támogatói
okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.

Támogató
Ügyfélszolgálat

Jelen felhívást a Technológiai és Ipari Minisztérium
a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs
Ügynökség Zrt., mint támogató útján hirdeti meg.
(a továbbiakban: Támogató)
www.energiatamogatas2022.hu honlapon elérhető
e-mail címen és telefonszámokon
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1. A program célja
Az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott szankciók és az Oroszország által hozott
ellenintézkedések hátrányos gazdasági következményekkel járnak az Európai Unió belső
piacának egészére nézve. Az intézkedésekkel a vállalkozások több módon közvetlenül és
közvetve egyaránt érintettek. Az uniós energiapiacra erőteljesen kihatott a villamos energia és
a földgáz árának megemelkedése is.
A program célja az energiaárak drasztikus emelkedésével érintett hazai energiaintenzív
feldolgozóipari vállalkozások versenyképességének megőrzése az energiaköltség (villamos
energia, földgáz, illetve távhő) növekmények fedezetére nyújtott támogatással, az
energiahatékonysági beruházásaikhoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás mellett, a
munkahelyek megtartását is figyelembe véve.
A támogatási program segíti a vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi
problémáinak kezelését.
2. A felhasználásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
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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.).
A Bizottság 2014. június 17.-i 651/2014/EU rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról.
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról.
„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 közlemény5 (a
továbbiakban: ideiglenes válságkezelési keret).
az Európai Bizottság SA.104009 sz. ügyben hozott 2022. augusztus 31-i, C(2022) 6285
final számú határozata.
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).
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény.
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX.
törvény.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.).
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

Módosította a 2022. július 20-i, C(2022) 5342 final számú európai bizottsági közlemény
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3. Támogatásban részesíthetők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a vállalkozás, amely:
- a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet szerinti, vagy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
alapján kkv-nak minősül a regisztráció benyújtásának időpontjában. (Összes
foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50
millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg, illetve egyéb feltételek)
- fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a
2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari
tevékenységből származik6. (A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni
vállalkozók esetén az ÖVTJ7 kód alapján a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba
tartozik,
amennyiben
a
kód
első
két
számjegye
10-33
közötti.
https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor08_struktura.pdf )
- számlával igazolni tudja, hogy a 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés
nettó árbevétele 3 százalékát a vállalkozás pénzügyi beszámolója/bevallása vagy a
legfrissebb éves beszámolója/bevallása alapján. A figyelembe vehető energiatermékek
listája a Tanács 2003. október 27.-i 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a
villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről 2. cikk (1) és (2)
bekezdés alapján a Kombinált Nómenklatúrában érhető el. Ha a hő és melegvíz
vállalkozás részére történő szolgáltatását nem közvetlenül egy hőtermelő létesítmény,
hanem egy közbeiktatott távhőszolgáltató végzi, a távhőszolgáltatás ellentételezéseként
kifizetett költség összege is figyelembe vehető.
− 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
− vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal
csökken 2023. III. negyedév végére.
− vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31-ig,
− megfelel az Áht.-ben rögzített költségvetési támogatások nyújtására vonatkozó speciális
szabályoknak, különösen8:
o
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
o
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
o
átlátható szervezetnek minősül,
és
− jogi személyiségű vállalkozások és jogi személyiség nélküli vállalkozások közül a 113,
114, 116, 117, 228, 231, 232 GFO kódok valamelyikével rendelkezik.
6 Ha a vállalkozás értékesítés nettó árbevételének összegéből százalékos formában meghatározva az értékesítés
nettó árbevétel legnagyobb hányada feldolgozóipari tevékenyégből származik, de a főtevékenysége nem tartozik
a feldolgozóipari tevékenységek körébe, a vállalkozás az erről szóló hiteles nyilatkozat megtétele mellett és a
további feltételek teljesülése esetén jogosult támogatási kérelmet benyújtani.
7
Az ÖVTJ-kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy a TEÁOR-ral azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig
a tevékenység TEÁOR-on belüli sorszáma.
8
Különösen az Áht. 48/B. § (1) bekezdés e) pontja, az 50. § (1) és (4) bekezdése, az 53/A. §-a, valamint az 54. §
(1) bekezdés b) pontja.

8

A válságtámogatás olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek működését a háború gazdasági
hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően
nyilatkozni köteles.
4. Nem nyújtható támogatás azon Pályázó részére:
A.-B.
a) amely nem felel meg az Áht. 48/B. § (1) bekezdés e) pontja és az 50. § (1) és (4)
bekezdésében foglalt követelményeknek,
b) amely az Áht. 48/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti gazdasági társaság,
c) amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
d) 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,
e) amely az Áht.-ben foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének, tehát amellyel szemben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
tevékenységéről szóló 115/2021. (III.10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott - a rendezett munkaügyi kapcsolatok
megsértését jelentő - kizáró ok áll fenn. A Támogató a rendezett munkaügyi kapcsolatok
meglétét ellenőrizheti valamennyi kérelmező vonatkozásában9.
f) amely vagy amelynek 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,
g) amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási,
adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott - eljárás alatt áll, illetve egyéni vállalkozást a rá vonatkozó jogszabályi
nyilvántartásból törölték, vagy tevékenysége szünetel.
h) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), által indított végrehajtási
eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
i) amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn, valamint a
8. §-a szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi
kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget,
j) amely az ideiglenes válságkezelési keret 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban
meghatározott szankciók, valamint a Válságközlemény elfogadását követően az
Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel
9

A
Támogató
az
ellenőrzéshez
a
következő
adatbázisokat
használja:
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
https://www.ajbh.hu/
https://nav.gov.hu/adatbazisok/
http://www.kozrend.hu
A hivatkozások alatt a kérelmezők még a regisztrációs folyamat megkezdését megelőzően ellenőrizni tudják a
megfelelésüket.

9

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,
k) amely a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
további feltétel:
B.
amely kkv nem rendelkezik a Támogató által kibocsátott hatályos támogatói okirattal
az energiaköltség-növekmény támogatására vonatkozóan és a hatályos Széchenyi
Kártya Program Üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg.

5. Támogatható tevékenységek
A.
A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december
havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia és távhő havi átlagárak növekményei,
szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással.
B.
A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett
energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a (önerőkiegészítésként).
6. A Program rendelkezésre álló keretösszege
Jelen felhívás keretében:
A.
az energiaköltség-növekmények támogatására 2022. évre rendelkezésre álló forrás
75.000.000.000 Ft, azaz hetvenöt milliárd forint,
B.
a kkv-k energiahatékonysági beruházásainak önerejéhez nyújtott támogatásra 2022. évre
25.000.000.000 Ft, azaz huszonöt milliárd forint.
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Támogatási időszak

6.1.

A.
A támogatási kérelmek sikeres regisztráció és a jogosultság Támogató általi megállapítását
követően nyújthatóak be, melyek befogadására a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de
legkésőbb 2022. december 26. napjáig van lehetőség. A támogatásról szóló döntés nem lehet
későbbi, mint 2022. december 31. napja. A támogatások kifizetése teljesíthető 2023. évben is.
B.
A támogatási kérelmek a hitelintézettel történő szerződéskötést és hatálybalépést követően
nyújthatóak be, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. december 26.
napjáig. A támogatásról szóló döntés nem lehet későbbi, mint 2022. december 31. napja.
A támogatások kifizetése teljesíthető 2023. évben is.
A támogatás összege jogcímenként

6.2.
A.

a támogatás alapjának 50 százaléka, válságtámogatás esetén vállalkozásonként
maximum 500.000 eurónak [Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes
válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő
támogatása céljából” című Válságközlemény (a továbbiakban: TCF10) 2.1. szakasz
szerinti keret] megfelelő forintösszeg, csekély összegű támogatás esetén
vállalkozásonként maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg, figyelembe véve
a 8. fejezetben foglalt támogatáshalmozódási szabályokat.
− a támogatás alapja: a 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október,
november, december hónapokra vonatkozó, számlával igazolható földgáz,
villamosenergia és távhő havi nettó (mértékegységre számított) átlagárak növekménye,
szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztásokkal. Az adott havi villamosenergia,
földgáz és távhő fogyasztást és költségeket kiállított számlával kell tudnia igazolni az
utóellenőrzés során a Kedvezményezettnek. Amennyiben a számlázási periódus nem
esik egybe a naptári hónappal, úgy az érintett számlákból arányosítással kerülnek
meghatározásra a havi költségek és fogyasztások11.
-

B.
-

a beruházás hitellel érintett nettó összköltségéhez kapcsolódó maximum 15% önerő
kiegészítő vissza nem térítendő támogatás, válságtámogatás esetén vállalkozásonként
maximum 500.000 eurónak (a TCF 2.1. szakasz szerinti keret) megfelelő forintösszeg,
csekély összegű támogatás esetén vállalkozásonként (az előző három év
vonatkozásában) maximum 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg, figyelembe véve
a 8. fejezetben foglalt támogatáshalmozódási szabályokat.12

10

Bővebben: https://tvi.kormany.hu/az-ukrajnai-orosz-invazio-okozta-gazdasagi-helyzettel-kapcsolatos-allamitamogatasi-szabalyozas
11
A tört hónapokra vonatkozó számlák esetében elegendő a számlázási időszak kezdő és végdátumát, valamint a
számla összegét megadni, a pályázati felület az adott hónapra vonatkozó költséget automatikusan kiszámolja.
12 A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitelhez kapcsolódó támogatások is a fenti támogatási jogcímeket terhelik.

11

6.3.

A támogatás formája

Vissza nem térítendő közvetlen támogatás.:
A.
Energiaköltség növekmény támogatására nyújtott közvetlen támogatás.
B.
Energiahatékonysági beruházás hitelből történő megvalósítása esetén a beruházás hitellel
érintett nettó elszámolható összköltségéhez – önerőt kiegészítő – támogatásként nyújtott, vissza
nem térítendő közvetlen támogatás.
6.4.

Elszámolható költségek (a támogatás alapja)

A.
A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december
hónapokra vonatkozó, számlával igazolható földgáz, villamosenergia és távhő havi átlagárak
növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással. A pályázati felületen rögzítendő
költségelemeket a felhívás 6. fejezet 6.6.2. pontja határozza meg.
Példa (fiktív számokkal):
- 2021. október hónapra vonatkozó kifizetett földgáz nettó átlagár: 200 Ft/m3.
- 2022. október hónapra vonatkozó kifizetett földgáz nettó átlagár: 700 Ft/m3.
- Havi nettó átlagárak növekménye: 500 Ft.
- 2022. október havi fogyasztás: 1.000 m3.
- A támogatás alapja: 1.000 m3 x 500 Ft = 500.000 Ft.
- A támogatási összeg a példa alapján (a támogatás alapjának 50%-a): 250.000 Ft.
B.
A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a
(önerő-kiegészítésként).
6.5.

Területi korlátozás

A.
A támogatást Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar
adószámmal rendelkező vállalkozások vehetik igénybe, kizárólag Magyarország területén
bejelentett fogyasztási helyeken regisztrált fogyasztáshoz kapcsolódóan.
B.
A támogatást Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és magyar
adószámmal rendelkező vállalkozások vehetik igénybe, kizárólag a székhelyén, telephelyén,
illetve fióktelepén megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódóan.
6.6.

A támogatás igénylése és a támogatási döntés

A.-B.
A támogatási kérelmek sikeres regisztráció és a jogosultság Támogató általi megállapítását
követően nyújthatók be 2022. december 26. napjáig. Adószámonként adott hónapra kizárólag
egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. Lehetséges több hónapra is egyszerre egy
kérelmet benyújtani, de a már beadott kérelmet megelőző hónapra nem igényelhető támogatás.
12

A támogatási kérelmet a cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozások esetén a cégjegyzési
jogosultággal rendelkező(k) mellett a gazdálkodó szervezet által megbízott, megfelelő
jogosultságokkal rendelkező meghatalmazott is benyújthatja, a meghatalmazás és a
képviseletre jogosult aláírási címpéldányának csatolása mellett.
B.
A kkv a beruházási hitel kérelmét13 a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) regisztráló irodáinak
közreműködésével a vállalkozás által választott, forgalmazásban részt vevő hitelintézethez
nyújtja be.
Az energiaköltségek támogatására való jogosultság nem jelenti automatikusan az
energiahatékonysági beruházási hitelre való jogosultságot! A kkv beruházási
hiteligényéről a hitelintézet – a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában előírt
feltételeket is figyelembe véve - a saját belső szabályzata szempontjai alapján dönt.
Az energiahatékonysági beruházást a kkv saját kockázatára kezdheti meg, a támogatási
jogcímek felső korlátjának figyelembevétele mellett. Amennyiben a kkv kimerítette a
jelen Program keretében elérhető támogatási jogcímek (TCF 2.1.; de minimis) kereteit,
úgy további támogatásra ezen jogcímek vonatkozásában nem jogosult.
6.6.1. Regisztráció
A.-B.
A támogatási kérelem benyújtása előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció a Támogató
erre a célra létrehozott pályázati felületén történik. A regisztrációra ügyfélkapus bejelentkezést
követően van mód. A regisztráció során a vállalkozás rögzíti az azonosításához szükséges
adatokat, valamint megteszi a 9. fejezet szerinti, támogatás igényléséhez szükséges
nyilatkozatait. Az adatok feldolgozása után a pályázati felület automatikusan meghatározza,
hogy a vállalkozás jogosult-e támogatási kérelem benyújtására. Amennyiben a Pályázó által
megadott adatok alapján a jogosultság megállapításra kerül, a Pályázónak lehetősége nyílik a
további szükséges adatok kitöltésére, dokumentumok feltöltésére, illetve a nyilatkozatok
megtételére.
A regisztrációt követően a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel igénylése esetén a támogató
átadja a KAVOSZ Zrt. részére azon adatokat, amelyek alapján a vállalkozás a támogatás
igénybevételi feltételeinek megfelel.
Regisztráció legkésőbb 2022. december 15. 19.00 óráig kezdeményezhető a Támogató
elektronikus pályázati felületén.
A felhívás lehetőséget nyújt hiánypótlásra. Ha a jogosultsági szempont(ok)nak való megfelelés
vizsgálata során hiánypótlás szükséges, erről a Támogató a támogatást igénylőt a pályázati
felületen értesíti és legfeljebb 5 munkanapos határidő kitűzésével felszólítja a hiányosan vagy
hibásan rögzített adatok és nyilatkozatok javítására, illetve pótlására. Hiánypótlási felhívásra
egy alkalommal van lehetőség.

13

A beruházási hitel igénylése a KAVOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program vonatkozó Üzletszabályzata szerint
történik.
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A sikeres regisztráció önmagában nem jelenti a támogatás odaítélését. A keretösszeg a
támogatási kérelmekben foglalt összegek alapján odaítélt támogatás szerint kerül
felhasználásra, a regisztrációs sorrenddel nincs összefüggésben.
6.6.2. Támogatás igénylése
A.
Sikeres regisztrációt követően a támogatást igénylő az adott teljes hónapra vonatkozó,
számlával/számlákkal igazolható földgáz-, villamosenergia és távhőköltségek és fogyasztási
adatok, valamint a földgáz-, villamosenergia- és távhőszámla sorszámainak megadásával
igényelhet támogatást. A támogatás igénylése tehát ezen adatok a pályázati felületen történő
rögzítésével történik, valamint a támogatást igénylő nyilatkozatával, amely szerint továbbra is
megfelel a regisztrációs követelményeknek (a továbbiakban: támogatási kérelem).
A támogatási kérelem a támogatási időszakban adott teljes hónapra vonatkozó összes, a
támogatást igénylő részére kiállított számla alapján adható be, valamennyi magyarországi
fogyasztási hely vonatkozásában. A támogatást igénylő kizárólag egy teljes hónapra adhat be
kérelmet az összes fogyasztási helyére vonatkozóan. A földgáz-, villamosenergia- és
távhőfogyasztás és azok költsége ugyanazon támogatási kérelemben kerül rögzítésre. Az adott
hónapban felmerült költségeket forintban kell rögzíteni a pályázati felületen a 6. fejezet 6.8.
pontjában rögzítettek szerint.
A számlák alapján az alábbi díjtételek összege képezi a támogatás alapját:
- földgázszámla esetén: az energiadíj (molekuladíj), biztonsági készletezési díj,
energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos
díj) és jövedéki adó;
- villamosenergia-számla esetén: energiadíj (áramdíj), energiahatékonysági díj (EKR),
rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj), elkülönített pénzeszközök
[Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, villamosenergia-ipari kedvezmény,
kötelező átvétel alá eső villamos energia díja (KÁT)] és jövedéki adó,
- távhőszámla esetén: alapdíj, hődíj, vízfelmelegítési díj.
Az ÁFA összege nem elszámolható költség.14
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az egyes kereskedőknél a díjtételek elnevezése
eltérhet, illetve egyetemes szolgáltatásban nem kerül energiahatékonysági díj kiszámlázásra. A
rendszerhasználati díj nem minden esetben a versenypiaci kereskedő számlázza ki, hanem erről
a területileg illetékes hálózati engedélyes közvetlenül is kiállíthat számlát, ezért ezeket a
támogatást igénylőknek figyelembe kell venniük. Az adott hónapra vonatkozó költségek
összegét a korábbi késedelmes fizetéshez kapcsolódó tételek nélkül kell kiszámolni a
rögzítéshez. Ha a támogatást igénylő az éves elszámoló számlát a támogatási időszakban veszi
kézhez, az elszámoló számla tartalmazza az utolsó havi résszámlát is. Ilyen esetben a
támogatást igénylőnek az elszámoló számlán szereplő adatokat kell rögzíteni a pályázati
felületen.
Ha egy fogyasztási hely vonatkozásában az adott hónapra vonatkozó költségeket a támogatást
igénylő egynél több számlával tudja igazolni (tört havi számlázás miatt), akkor minden, az adott
hónapot részben lefedő számlára való hivatkozást szükséges megadni.
14

Ha a vállalkozás nem ÁFA visszaigénylő, az ÁFA összege is elszámolható költség.
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Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a támogatás igénylésére egyes hónapok
tekintetében csak időrendi sorrendben kerülhet sor. A támogatási kérelem benyújtása az utoljára
benyújtott kérelemben foglalt időszakot megelőző hónapra nem vonatkozhat.
A.-B.
A támogatást igénylő legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles
valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára
vonatkozó, a Támogató javára szóló „beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozatot” (a továbbiakban: felhatalmazó levél) benyújtani a Támogató részére (annak
érdekében, hogy a kifizetés 2022. éveben teljesíthető legyen, javasoljuk, hogy legkésőbb
december 20. napjáig gondoskodjanak a felhatalmazó levél Támogató részére történő
beérkezéséről postai úton). A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány
miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való
sorba állítását előíró rendelkezést. A felhatalmazó levelet egyrészt a következő postacímre kell
benyújtani: 1037 Budapest Szépvölgyi út 39., továbbá feltölteni a pályázati felületre. A
felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a regisztrációkor kapott „pályázói regisztrációs szám”
azonosító kódot.
B.
A támogatást igénylő a támogatási kérelemhez kapcsolódóan a hitelintézettel megkötött és
hatályba lépett hitelszerződést a Támogató részére a pályázati felületen keresztül (lásd később)
nyújtja be.
Támogatási
kérelem
a
Támogató
[www.energiatamogatas2022.hu] nyújtható be.

pályázati

felületén

keresztül

A támogatási kérelem beérkezéséről a Támogató valamennyi támogatást igénylőt az
elektronikus pályázati felületen keresztül értesíti.
A beérkezett támogatási kérelem tartalmi szempontból történő értékelését követően a
támogatási kérelem elfogadásáról, hiánypótlási felhívás kiküldéséről vagy a támogatási
kérelem elutasításáról a Támogató dönt, legkésőbb a támogatási kérelem kézhezvételét követő
5 munkanapon belül. A támogatói döntésről a Támogató a pályázati felületen keresztül értesíti
a támogatást igénylőt, pozitív támogatói döntés esetén a Támogatói okirat kiállítása mellett.
Ha a támogatási kérelemben található információk hiányosak, nem egyértelműek,
ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására a Támogató a támogatást igénylőtől tisztázó
kérdés formájában az összes hiány vagy hiba megjelölésével információt kérhet legfeljebb
3 munkanapos határidő kitűzésével.
A támogatási kérelmek elbírálása folyamatos a támogatási keretösszeg kimerüléséig.
6.6.3. A támogatói okirat kiállítása
A.-B.
A hiánytalan, formai, jogosultsági és tartalmi kritériumoknak megfelelő támogatási kérelmek
alapján a Támogató támogatói okiratot állít ki. A támogatást igénylő a támogatói okirat közlése
után – amennyiben a kézhezvételét követő 3. munkanapig elektronikus úton észrevételt nem
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tesz – a támogatói okirat hatálybalépésével Kedvezményezettnek minősül. A pályázati felületen
keresztül történő közlés esetén a közlés pályázati felületen történő rögzítését követő
munkanapon közöltnek tekintendő.
A Kedvezményezett a következő hónapra vonatkozó támogatási kérelmének benyújtásával
automatikusan kezdeményezi a részére kiadott támogatói okirat módosítását.
A Kedvezményezettnek ehhez be kell lépnie a Támogató által biztosított pályázati felületre a
már regisztrált profilját használva. A soron következő támogatási kérelem benyújtásához és
ezzel a támogatói okirat módosításához az adott hónapra vonatkozó földgáz-, villamosenergiaés távhőköltségek és fogyasztási adatok rögzítése mellett a Kedvezményezett köteles
nyilatkozni a támogatói okirat tartalmát befolyásoló változásokról, emellett köteles benyújtani
minden olyan alátámasztó dokumentumot, amelynek tartalmában változás történt, ideértve a
felhatalmazó levelet is. A Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy az előző
hónapra vonatkozó földgáz-, villamosenergia-, valamint távhőszámláit befizette és a pénzügyi
teljesítést bizonylattal igazolni tudja. A 9. fejezetben rögzített nyilatkozatok újbóli benyújtása
nem szükséges, ha azt adatváltozás vagy más körülmény nem teszi indokolttá.
B.
A támogatói okirat kiadásának feltétele, hogy a támogatást igénylő a támogatási kérelmével
egyidejűleg benyújtsa a pályázati felületen a hatályos Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel
konstrukció keretében aláírt, hatályos Beruházási hitelszerződését.
6.6.4. Kifogáskezelés
A.-B.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem elutasítása ellen, jogszabálysértés vagy a felhívás
szerinti
tájékoztatásban
foglaltak
megsértése
esetén
- a támogatói döntés kézhezvételétől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak
bekövetkezésétől számított harminc napon belül - az indokok megjelölésével kifogással élhet.
A kifogást a Támogató részére kell benyújtani postai úton az alábbi címen:
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 1037 Budapest
Szépvölgyi út 39. A kifogás ügyében a Támogató dönt.
6.7.

A támogatás biztosítékai

A.-B.
A támogatói okirat biztosítékaként a Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának
megfelelő biztosíték nyújtására köteles.
A támogatás biztosítéka a Kedvezményezett által benyújtott felhatalmazó levél. A felhatalmazó
levélnek - az Ávr. 85.§ (3) bekezdésével összhangban - a támogatói okirat alapján a
Kedvezményezett számára előírt kötelezettségek teljesítéséig és ezzel együtt a Támogató általi
visszavonásig érvényesnek kell lennie.
A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával együtt
biztosítani szükséges. A biztosíték hiányában támogatás nem folyósítható.
A Támogató a Kedvezményezettel szemben előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésének
késedelme esetén a fent meghatározott biztosítékot érvényesítheti.
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Kedvezményezett a támogatói okirat hatálybalépésével hozzájárul ahhoz, hogy a támogatói
okirathoz kapcsolódóan vele szemben előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésének
késedelme esetén a Támogató a támogatói okiratban meghatározott biztosítékot érvényesítse.
6.8.

A támogatás folyósítása

A.
A támogatási összeg a 2021. október, 2021. november és 2021. december, illetve a 2022.
október, 2022. november, 2022. december hónapokra kiszámolt földgáz-, villamosenergia- és
távhőár különbözetének 50%-a, de Kedvezményezettenként maximum 500.000 eurónak
megfelelő forintösszeg.
B.
A támogatási összeg a támogatást igénylő által benyújtott Széchenyi Beruházási Hitel MAX
program keretében aláírt hatályos hitelszerződésben rögzített hitelösszeg alapján kerül
kiszámításra. A támogatás összege a támogatást igénylő hitelszerződésében meghatározott
beruházás hitellel érintett nettó összköltségéhez maximum 15%-os önerő, de maximum
500.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
A.-B.
Az átváltáskor alkalmazandó árfolyam a támogató okirat keltét megelőző hónap utolsó napján
hatályos, Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által két tizedes jegy pontossággal
meghatározott árfolyam.
A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell
megállapítani. Ha a Kedvezményezett az adott hónapra vonatkozó számláit a forinttól eltérő
pénznemben egyenlítette ki, köteles azt a támogatási kérelem benyújtása során a pénzügyi
teljesítés időpontjában érvényes, a számlavezető bankja által alkalmazott, a tranzakcióhoz
tartozó elszámoló árfolyamon, annak hiányában a pénzügyi teljesítés időpontjában érvényes
MNB által meghatározott árfolyamon átszámítani és a forint összeget a pályázati felületen
rögzíteni. Ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a Kedvezményezett a számláit
még nem egyenlítette ki (nem történt meg a pénzügyi teljesítés), akkor köteles a számlák
alapján elszámolható költségeket a számla kiállításának napján érvényes MNB által
meghatározott árfolyamon átszámítani és a forint összeget a pályázati felületen rögzíteni. Az
alkalmazott átváltásokat a Támogató az utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.
A támogatás folyósításának egyik feltétele a támogatói okiratban előírt biztosíték eredeti, papír
alapú példányainak Támogatóhoz történő beérkezése.
A.
A támogatói okirat hatálybalépését követően a támogatási időszakra megállapított
támogatási összeg legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon
belül átutalásra kerül a Kedvezményezett pályázati felületen megjelölt bankszámlájára
(amely cégnyilvántartásban szereplő vállalkozás esetén csak olyan bankszámla lehet, mely a
cégkivonatban is feltüntetésre került).
B.
A támogatói okirat hatálybalépését követően a támogatási időszakra megállapított
támogatási összeg legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon
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belül átutalásra kerül a Kedvezményezett pályázati felületen megjelölt bankszámlájára
(amely cégnyilvántartásban szereplő vállalkozás esetén csak olyan bankszámla lehet, mely a
cégkivonatban is feltüntetésre került). A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatást
igénylő a támogatási kérelmével egyidejűleg benyújtsa a pályázati felületen a Széchenyi
Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében aláírt, hatályos Beruházási
hitelszerződését.
6.9.

Ellenőrzések

6.9.1. Utóellenőrzés
A.-B.
A Támogató a Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alátámasztó
dokumentumainak eredeti példányát vagy azok hiteles másolatát kockázatelemzésen alapuló
mintavételezéssel ellenőrzi. Az alátámasztó dokumentumok különösen, de nem kizárólag a
következők:
- a Kedvezményezett nevére kiállított, az adott hónapra vonatkozó energiaköltséget és
fogyasztási mennyiséget tartalmazó számlák,
- a számlák kifizetését (pénzügyi teljesítést) igazoló bizonylatok,
- a Kedvezményezett földgáz- és villamosenergia-vásárlási és távhőszolgáltatási
szerződései, és
- beruházás megvalósítása esetén annak megvalósítását alátámasztó dokumentumok.
A Támogató fenntartja annak jogát, hogy a Kedvezményezett által átalány alapú számlázás
szerint meghatározott költségnövekményre igényelt támogatás összegét felülvizsgálja a
Kedvezményezett részére a szolgáltató(k) által a támogatási időszakra kiállított elszámoló
számla alapján. Ha az utóellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az átalány-elszámolás
szerinti fogyasztás a tényleges fogyasztást 15%-kal vagy annál nagyobb mértékben meghaladja,
a Támogató az arányos támogatási összeget visszakövetelheti jelen felhívás 6.10 fejezetében
foglaltaknak megfelelően. Ha a fenti eljárással megállapításra kerül, hogy az eltérés értéke
kisebb, mint 15%, a Támogató felszólíthatja a Kedvezményezettet az eltérés indoklásának
benyújtására. Az indoklás alapján a Támogató dönthet a támogatási összeg arányos
visszavonásáról.
Az utóellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását
követően, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást
követő öt évig kerülhet sor.
6.9.2. Ellenőrző szervek általi ellenőrzések
A.-B.
A támogatási kérelem jogosságát és a támogatás felhasználását a Támogatón kívül, az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adóés Vámhivatal, továbbá jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.
A Kedvezményezett köteles a jelen felhívás szerinti támogatási konstrukció 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.
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6.10. Követeléskezelés
A.-B.
A támogatói okiratban kerülnek meghatározásra a Kedvezményezett kötelezettségei, közöttük
a támogatás rendeltetésszerű felhasználásról szóló rendelkezések.
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét
ügyleti és – késedelem esetén – késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
A támogatói okiratban tett vállalások nem- vagy részleges teljesítése esetén – mely a támogatói
okirat visszavonását eredményezi – illetve az Ávr. 97. §-(1) bekezdésében meghatározott
bármely körülmény bekövetkezése esetén 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 a támogatói okirat rendelkezéseivel
ellentétes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ebben az esetben a
Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét fent meghatározott ügyleti
és késedelmi kamattal megnövelt összeggel köteles visszafizetni.
Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban a biztosíték
érvényesítésével történik. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak
kamatait az állami adóhatóság a támogató megkeresésére adók módjára behajtandó
köztartozásként hajtja be.
6.11. Nyilvánosság
A.-B.
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
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technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat –, amennyiben
azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta.
A Kedvezményezett neve, az elnyert támogatás összege, felhasználásának helye nyilvánosságra
kerülhet a [www.energiatamogatas2022.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 támogatói okirat megszűnését követő 10 (tíz) évig megőrizni.
7. A Kedvezményezettnek előírt kötelező vállalások
A.-B.
A Kedvezményezett vállalja, hogy:
− a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023
III. negyedév végére, és
− végrehajt legalább egy energiahatékonysági beruházást legkésőbb 2024. december
31. napjáig. A beruházás üzembe helyezéséről a Kedvezményezett köteles a Támogatót
értesíteni.
A foglalkoztatotti létszámra vonatkozó vállalás rögzítése során a Kedvezményezett nyilatkozik
a 2022. szeptember 30. napján fennálló foglalkoztatotti létszámáról és arról, hogy a fenti
kötelezettséget vállalja és annak teljesítéséről adott határidőig beszámol. A Kedvezményezett
2023. október 15. napjáig nyilatkozik a 2023. szeptember 30. napján fennálló foglalkoztatotti
létszámáról, amely alapján a vállalás teljesítése ellenőrizhető.
A Kedvezményezett az energiahatékonysági beruházásra vonatkozó vállalás teljesítéséhez
olyan energiahatékonysági beruházást is megjelölhet, amelyet a regisztráció benyújtását
megelőzően megkezdett, de még be nem fejezett és 2024. december 31. napjáig befejez.
A Támogató ellenőrizheti a kedvezményezetti vállalások fenti időszakban történő teljesülését.
A vállalások nem teljesítése esetén a Támogató jogosult a támogatási összeg részbeni vagy
teljes összegének visszakövetelésére a 6. fejezet 10. pontjában rögzítettek alkalmazásával. A
Támogató a vállalások teljesítésének ellenőrzése során mérlegelheti a Kedvezményezettet
érintő egyedi körülményeket.
8. A megítélt támogatás állami támogatási szempontú besorolása
A.-B.
A program keretében megítélt támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami
támogatásnak minősül és az alábbi támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján
nyújtható. A kedvezményezett a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet
támogatást.
8.1.

Válságtámogatás

A válságtámogatás az ideiglenes válságkezelési keret 2.1. szakaszának szabályaival, valamint
az Európai Bizottságnak az SA.104009 sz. ügyben hozott 2022. augusztus 31-i, C(2022) 6285
final számú határozatával összhangban nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését
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a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás
odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.
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.
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 Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: 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 a TVI részére.
Az ideiglenes válságkezelési keret 58. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja a TVI
részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített
adatokat.
8.2.

Csekély összegű támogatás

Csekély összegű támogatást kizárólag az 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 megfelelő
forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9)
bekezdését is. [Az átváltásnál az Atr. 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.
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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
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 támogatott vállalkozásnak 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.
Irányadó további szabályok

8.3.

A.-B.
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ideiglenes válságkezelési keret, valamint a
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai az irányadók.
9. A regisztrációhoz és a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek listája
A.-B.
A támogatási kérelem benyújtása során a következő nyilatkozatokat szükséges megtenni, és a
következő dokumentumokat szükséges elektronikusan feltölteni a pályázati felületen:
www.energiatamogatas2022.hu
➢ Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról
➢ Csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat
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➢ 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.
➢ Átláthatósági nyilatkozat
Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről a nyilatkozat kitöltése és benyújtása
kötelező.
A Támogató a fenti feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából, a támogatói okiratból eredő
követelések elévüléséig jogosult a Kedvezményezett átláthatóságával összefüggő, az
alábbiakban meghatározott adatokat kezelni és tárolni. 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
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában
meghatározott adatokat.
➢ Adatkezelési tájékoztató
A Támogató által kiadott támogatói okiratokban szereplő személyes adatok kezeléséről szóló
nyilatkozat.
➢ Nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
➢ Aláírási címpéldány/hitelesített aláírásminta – cégnyilvántartásba bejegyzett
vállalkozások esetén
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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.
Az igazolás benyújtását kiváltja, ha a támogatást igénylő vagy Kedvezményezett szerepel az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint közzétett köztartozásmentes
adózói adatbázisban. A pályázati felület az adatbázis alapján ellenőrzi ennek teljesülését a
támogatási kérelem rögzítése során.
➢ 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.
B.
➢ Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében aláírt Beruházási
hitelszerződés.
➢ Egyéb
Lehetőség van bármilyen, a támogatás megítélése szempontjából relevánsnak ítélt melléklet
csatolására is.
10. 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, vagy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint
meghatározott vállalkozás,
4. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletben megállapított
feltételeket nem teljesítő vállalkozások
5. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének
hányadosa, százalékos formában kifejezve,
6. támogatástartalom: a Kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami
támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke,
7. energiahatékonysági beruházás: az „A” komponens esetében az adott pályázó számviteli
politikája alapján beruházásnak minősülő energiahatékonyságot növelő beruházás
(a választható beruházási típusokat a pályázati felületen, a vonatkozó listából kell majd
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kiválasztani15). A „B” komponensre vonatkozó energiahatékonyságot növelő
beruházásokkal
szemben
támasztott
követelmények
a
KAVOSZ
Zrt.
(https://www.kavosz.hu/letoltheto-dokumentumok/) elérhetőségein találhatók.
11. A felhívás mellékletei

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 közleményének16 (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

Épületgépészet:
•
Világítás (pl.: beltéri fényforrás, lámpatest cseréje, stb.)
•
Hőszigetelés (pl.: homlokzat és tetőszerkezeti hőszigetelés, stb.)
•
Használati melegvíz (pl.: keringtető szivattyú cseréje, használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral, stb.)
•
Nyílászárók (pl.: nyílászárók korszerűsítése és cseréje, stb.)
•
Fűtési rendszer (pl.: fűtési rendszerek kazánjainak korszerűsítése, gázkazán és központi fűtési rendszer komplex
korszerűsítése, termosztatikus szelepek felszerelése hőleadókra, gázkazán cseréje hőszivattyúra, ipari kazán cseréje,
split klíma cseréje, stb.)
•
Napkollektor (pl.: használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral, stb.)
•
Egyéb
Termelés-technológiához köthető:
•
Gyártó-, termelőeszköz cseréje
•
Sűrített levegő – Kompresszor cseréje
•
Egyéb ipari folyamatokat támogató energetikai beruházás
15

16

(2022/C 131 I/01)
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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.
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2. Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti válságtámogatások17

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
dátuma18

Odaítélé
s
dátuma

17

Visszatfize
tésre
került
sor? Ha
igen,
tüntesse
fel a
visszafizet
és
időpontját
és
összegét19

Igényelt / megítélt
támogatás összege

Forint

Euró

Igényelt / megítélt
támogatás bruttó
támogatástartalma20

Forint

Euró

A kapcsolt vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
19
A visszafizetett támogatás nem terheli az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti keretet.
20
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.
18
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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 odaítélése21 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)

21

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.22

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.
22

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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2. Csekély összegű támogatások23
Támogatás
összege

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette
igénybe?

23

Kérelem
benyújtásának
dátuma24

Támogatás bruttó
támogatástartalma25

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Forint

Euró

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
25 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.
24
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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.26
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).

26

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.

31

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos elszámolható
költségek teljes összege
jelenértéken

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(uniós
állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma27

Odaítélés dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma /
azonos elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma28
Forint

Maximális
támogatási
intezitás (%)
vagy
maximális
támogatási
összeg

Euró
29

27

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
29 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.
28
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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 odaítélése 30 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)

30

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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