TVI - egy iroda az Európai uniós támogatások vizsgálatának szolgálatában
A TVI tevékenységét az Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) külön munkakosár
biztosításával segíti a bejelentett támogatási tervezetek nyilvántartására.

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) az állami támogatások versenyszempontú
ellenőrzésének központi szerve. A TVI ellátja a Kormány európai uniós források felhasználásáért
felelős tagjának az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendeletben [a
továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] meghatározott feladatait. Ennek keretében egyebek
mellett
•

vizsgálja a támogatási
összeegyeztethetőségét,

•

jóváhagyja az európai bizottsági bejelentést nem igénylő – így többek között a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó rendeletek, illetve a csoportmentességi
rendeletek hatálya alá tartozó – támogatási tervezeteket, vagy az Európai Bizottság
jóváhagyását igénylő támogatási tervezeteket megküldi az Európai Bizottságnak.

tervezetek

uniós

állami

támogatási

szabályokkal

való

A tagállamok által végrehajtott állami támogatásnak minősülő intézkedések 1 esetén követendő eljárás
szabályait az EUMSZ2 108. cikke határozza meg, amely szerint a tagállamok főszabályként kötelesek
az Európai Bizottság (Bizottság) előzetes jóváhagyását kérni, ha állami támogatást kívánnak nyújtani.
Ugyanakkor az ezzel járó nagy munkateher miatt a támogatások egy részénél a Bizottság uniós
rendeletekben (pl. az ún. csoportmentességi rendeletekben) rögzítette azokat a feltételeket, amelyek
teljesítése esetén az előzetes jóváhagyástól eltekint és az állami támogatási szabályok betartásának
vizsgálatát tagállami hatáskörbe utalja.
Magyarországon a TVI az az általános hatáskörrel rendelkező szerv, amely tagállami szinten
megvizsgálja, hogy a támogatási tervezet állami támogatást tartalmaz-e. A TVI e tevékenységének
alapja a támogatást nyújtó részéről a támogatási tervezetnek a TVI felé történő kötelező bejelentése.
Ha a TVI azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet nem minősül állami támogatásnak,
erről értesíti a támogatást nyújtó szervet, és véleményt állít ki.
A tagállami hatáskörben megvalósítható támogatásokat a TVI saját hatáskörben vizsgálja és hagyja
jóvá. Ebben az esetben a TVI állásfoglalást ad ki. A csoportmentességi rendeletek hatály alá tartozó
támogatások esetében az Európai Bizottságot a TVI egy adatlap megküldésével – a mezőgazdasági
csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében előzetesen, az egyéb
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Az állami támogatást nem tartalmazó intézkedéseket a tagállam bejelentés nélkül végrehajthatja.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Támogatásokat esetében utólag – a SANI2
bevezetéséről.
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felületen tájékoztatja a támogatási intézkedés

Az Európai Bizottság előzetes engedélyét igénylő támogatási tervezetek tekintetében a bejelentésre
alkalmas tervezeteket a TVI küldi meg a SANI2 felületen az Európai Bizottság részére, és az eljárás
folyamán képviseli Az állami támogatások vizsgálatával kapcsolatos munkafolyamat és a támogatási
tervezet elkészítésének menete több ponton is kapcsolódik:
•

Ha a támogatási tervezet készítője megállapítja, hogy a támogatási tervezet állami
támogatást tartalmaz, azt a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján bejelenti a TVInek, és az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban alakítja ki a támogatási
tervezet szövegét.

•

A támogatási tervezet készítőjétől függetlenül (abban az esetben is, ha a támogatási
tervezet azt rögzíti, hogy nem tartalmaz állami támogatást) a TVI a rendelkezésére
álló információk alapján hivatalból is megállapíthatja, ha a támogatási tervezet állami
támogatást tartalmaz. Ebben az esetben erről értesíti a támogatást nyújtót, és a vele
történt egyeztetést követően a támogatási tervezet kiegészítésre kerül az állami
támogatási szabályokkal.

A TVI tevékenységét az Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) akként segíti, hogy külön
munkakosarat biztosít a bejelentett támogatási tervezetek nyilvántartására. Az IJR felhasználók által
előkészített támogatási tervezetet az IJR-en belül kell elektronikus úton megküldeni a TVI számára
(így megvalósítva a „papírmentességet” és ezzel az egyeztetés folyamata is gyorsítható), a nem IJR
felhasználók által előkészített támogatási tervezetet a TVI rögzíti önállóan a nyilvántartásban. A
benyújtott tervezetek nyilvántartása mellett az IJR biztosítja a támogatási tervezet véleményezésének
rendjét és paraméterezhető sablonokkal támogatja a TVI munkáját. Az egyeztetés keretében a
támogatást nyújtó a szükséges módosítások átvezetése után ismételten megküldi a módosított
támogatási tervezetet a TVI részére, a TVI pedig támogatási tervezetre vonatkozó állásfoglalását
elektronikus formában tudja az IJR-ben elkészíteni és megküldeni a támogatást nyújtónak.
A kormány az IJR-nek, mint a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentésének és a
közigazgatás szolgáltató képességének növelésének támogatását célzó kiemelt projektnek a KÖFOP1.0.0-VEKOP-15 felhívásán keresztül európai uniós forrásból történő megvalósításáról a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretén belül döntött.

3https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani2

