
Tagállamok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozá-
soknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK

bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 305/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 19/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Északkelet-Anglia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Rivergreen Developments Plc (2. fázis)

Jogalap Regional Development Agencies Act 1998
Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11
Local Government Act 2000, Section 2

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves teljes összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

542 608 GBP

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdéseivel és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja: 2004.2.2.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2004.12.31-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható támogatás KKV-knak Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Északkeleti Kormányhivatal/Government Office for the North East
European Programmes Secretariat

Cím:
Wellbar House
Gallowgate
Newcastle Upon Tyne
UK-NE1 4TD

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja támogatások nyújtását, vagy
előzetes bejelentést követel meg a Bizottság számára a
támogatások nyújtásáról

(a) ha a teljes elszámolható költség legalább 25 mó EUR
és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább 50 %,
– a regionális támogatásra jogosult területeken a

nettó támogatási intenzitás legalább 50 %; vagy

(b) ha a teljes bruttó támogatási összeg legalább 15 mó
EUR .

Nem
értel-
mezhe-
tő
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Támogatás száma XS 25/04

Tagállam Spanyolország

Régió Murciai Régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatások nyújtása a Murciai Régió kis- és középvállalkozásainak a megújuló
energiaforrások felhasználását szolgáló létesítmények megvalósításának és
működtetésének projektjeihez a Murciai Régióban.

Jogalap Orden de 22 de enero de 2004 de la Consejería de Economía, Industria e Inno-
vación, reguladora de las bases y convocatoria de las ayudas a empresas destin-
adas a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovecha-
miento de recursos energéticos renovables para el ejercicio 2004.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,354 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével és 5. cikkével
összhangban.

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.2.21.

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok KKV-támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Patricio Valverde Megías

Cím:
Gazdasági, Ipari és Innovációs Minisztérium
San Cristóbal, 6 – ES-30071 Murcia

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatásokat, vagy azokat a
Bizottságnak előzetesen be kell jelenteni,

a) ha az összes elszámolható költség eléri a
25 000 000 EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás eléri az 50 %-ot,
– a regionális támogatásra jogosult térségekben a

nettó támogatási intenzitás eléri az 50 %-ot, vagy

b) ha a teljes bruttó támogatási összeg eléri a
15 000 000 EUR.

Igen

Támogatás száma XS 26/04

Tagállam Spanyolország

Régió Murciai Régió

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatások nyújtása a Murciai Régió kis- és középvállalkozásainak azon
projektek megvalósításához, amelyek az információtechnológia és a kommuni-
káció (TIC) segítségével mozdítják elő azoknak a kollektíváknak a munkaerő-
piaci jelenlétét, amelyeknek szereplése a hagyományos munkaerő-piacon nehé-
zségekbe ütközik.
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Jogalap Orden de 19 de enero de 2004 de la Consejería de Economía, Industria e Inno-
vación, reguladora de las bases y convocatoria de las ayudas para la incorpora-
ción al mercado laboral a través de las tecnologías de la información y la comu-
nicación y las comunicaciones, a colectivos que presentan dificultades de acceso
al mercado laboral tradicional, para el 2004.

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,100 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével és 5. cikkével
összhangban.

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.3.6-tól

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004.6.5-ig.

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok KKV-támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Patricio Valverde Megías

Cím:
Gazdasági, Ipari és Innovációs Minisztérium
San Cristóbal, 6 – ES-30071 Murcia

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban

Az intézkedés kizárja a támogatásokat, vagy azokat a
Bizottságnak előzetesen be kell jelenteni,

a) ha az összes elszámolható költség eléri a
25 000 000 EUR és

– a bruttó támogatási intenzitás eléri az 50 %-ot,
– regionális támogatásra jogosult térségekben a nettó

támogatási intenzitás eléri az 50 %-ot, vagy

b) ha a teljes bruttó támogatás összege eléri a
15 000 000 EUR.

Igen

Támogatás száma XS 35/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Észak-Írország

Támogatási rendszer megnevezése
vagy az eseti támogatásban részesülő
vállalat neve

Pre Start Support

Jogalap The Industrial Development (NI) Order 1982

A támogatott időszakra vonatkozó
éves költségvetés vagy a vállalat
részére nyújtott eseti támogatás teljes
összege

Támogatási rendszer Évenkénti teljes támo-
gatás

0,8 GBP

Biztosított kölcsön

Eseti támogatás Támogatás teljes
összege

Biztosított kölcsön
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Támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004. április 1-jétől

Támogatás időtartama vagy az eseti
támogatás odaítélése

2007. június 30-ig – e témogatási rendszer követése megfelel az akkor hatályos
rendeleteknek

Támogatás célja KKV-k támogatása Igen

Valamennyi ágazat, amely KKV-
támogatásban részesülhet

Igen Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Invest Northern Ireland

Cím:
64 Chicester Street
Belfast
Northern Ireland
UK-BT1 4JX

Nagy összegű eseti támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban

A rendelkezés kizárja a támogatás odaítélését vagy a
Bizottságnak a támogatás odaítéléséről való előzetes tájé-
koztatását írja elő,

a) amennyiben az összes támogatható költség legalább
25 millió EUR, és

– a bruttó támogatási intenzitás legalább 50 %
– azokon a területeken, amelyek regionális támoga-

tásban részesülhetnek, a nettó támogatási intenzitás
legalább 50 %; vagy

b) amennyiben a teljes bruttó támogatási összeg legalább
15 millió EUR.

Igen

A támogatás száma XS37/04

Tagállam Olaszország

Régió Veneto

A támogatási program címe vagy az
egyszeri támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Regionális kezdeményezések Belluno tartomány területén működő vállalkozások
számára

Jogalap Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, e successive modificazioni

A támogatási program tervezett éves
kiadása vagy a vállalkozásnak nyújtott
egyszeri támogatás teljes összege

Támogatási program A teljes éves összeg 18,00 millió EUR

Hitelgarancia

Egyszeri támogatás A támogatás teljes
összege

Credito garantito

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke 2. és 6. bekezdésével, illetve az 5.
cikkel összhangban

Igen

A végrehajtás dátuma 2004.3.1 (az időpontot a 2004. február 20-i határozat jelöli meg, amellyel a
regionális bizottság jóváhagyta a támogatási programot bevezető törvény aktua-
lizálásának végrehajtásra vonatkozó utasításait).

A támogatási program vagy a nyújtott
egyszeri támogatás időtartama

2006. végéig

A támogatás célja KKV-k támogatása Igen
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Érintett gazdasági ágazatok Az összes olyan ágazat, amelyben a KKV-knek nyújtható
támogatás

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Provincia di Belluno

Cím:
Via Sant'Andrea 5
IT-32100 Belluno (Italia)

Emelt összegű egyszeri támogatások
nyújtása

A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 50/04

Tagállam Spanyolország

Régió Comunidad foral de navarra

Támogatási rendszer megnevezése
vagy az eseti támogatásban részesülő
vállalat neve

A közúti szállítási ágazaton belüli vállalkozások modernizálásához nyújtott
támogatás

Jogalap Ley Foral 8/1997, de 9 de junio de 1997

Orden Foral 792/2003 de 18 de julio, del Consejero de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones, por la que se establece la convocatoria de subvenci-
ones para la modernización del sector del transporte público por carretera en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra

A támogatott időszakra vonatkozó
éves költségvetés vagy a vállalat
részére nyújtott eseti támogatás teljes
összege

Támogatási rendszer Évenkénti teljes összeg 0,06 millió EUR

Biztosított kölcsön

Eseti támogatás Teljes támogatási
összeg

Biztosított kölcsön

Intensidad máxima de la ayuda A rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás ideje 2003. év

Támogatás időtartama vagy az eseti
támogatás odaítélése

2003. december 31-ig

Támogatás célja KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi ágazat, amely KKV-támogatásban részesülhet Nem

Speciális ágazatokra korlátozott Igen

Szállítási szolgáltatások Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Cím:
San Ignacio 3
ES-31002 Pamplona

Nagy összegű eseti támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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Támogatás száma XS 56/04

Tagállam Lengyelország

Régió A Słupsk-i kistérség számára nyújtott támogatás (statisztikai száma 28)

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Rindipol S.A.
PL-89-620 Chojnice
ul. Przemysłowa 4

Jogalap Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62,
poz. 627)

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves összege

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes összege Kedvezményes
kölcsön:
0,269961 millió
EUR bruttó
támogatásnak
megfelelő támo-
gatás

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A Rendelet 4. cikke 2-6 bekezdései és 5. cikke szerint Igen
(bruttó 12,86%)

Végrehajtás időpontja 2004.5.25

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

A kölcsön a következő részletekben kerül kifizetésre:
– az első részlet 2004.06.30-ig,
– a második részlet 2004.09.30-ig,
– a harmadik részlet 2004.12.31-ig,

A kölcsön visszafizetése 2005 és 2012 között történik.

A támogatás célja KKV támogatása Igen – beruházási
támogatás

A támogatással érintett gazdasági
ágazatok

Az egyes ágazatokra lekorlátozva

egyéb szolgáltatás Hőtermelési ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Nemzeti Alap

Címe:
ul. Konstruktorska 3A
PL-02-673 Warszawa

Nagy egyéni támogatás A Rendelet 6. cikkének megfelelően Igen

Támogatás száma XS 75/04

Tagállam Spanyolország

Régió Katalónia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatások technológiai innovációs projektek megvalósításához

Jogalap Orden TRI/291/2004, de 6 de agosto, por la que se aprueban las bases regula-
doras para el otorgamiento de ayudas para la investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica y se abre la convocatoria para el año 2004. (DOGC
número 4197 de 16/08/04).
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,8 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.8.17-től

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok KKV-támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Innovációs és Vállalatfejlesztési Központ (CIDEM)

Címe:
Paseo de Grácia, 129
ES-08008 Barcelona

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 76/04

Tagállam Spanyolország

Régió Katalónia

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Támogatás a folyamatkezeléssel és az ipari dizájnnal kapcsolatos innovációhoz

Jogalap Orden TRI/291/2004, de 6 de agosto, por la que se aprueban las bases regula-
doras para el otorgamiento de ayudas para la investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica y se abre la convocatoria para el año 2004. (DOGC
número 4197 de 16/08/04).

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 1,5 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének 2-6. bekezdésével és 5. cikkével
összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.8.17-től

A támogatási program vagy az egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

A támogatás célja A KKV-k támogatása Igen
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Érintett gazdasági ágazatok KKV-támogatásban részesíthető összes ágazat Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Innovációs és Vállalatfejlesztési Központ (CIDEM)

Címe:
Paseo de Grácia, 129
ES-08008 Barcelona

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 80/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Merseyside

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

Digital Academy

Jogalap Higher Education Corporation incorporated under the Education Reform Act
1988

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Teljes éves összeg 0,2 millió GBP

Hitelnyújtás

Egyedi támogatás Éves összköltség

Hitelnyújtás

Maximális támogatási intenzitás a rendelet 4. cikke (2)–(6) bekezdése és 5. cikke szerint IGEN

Végrehajtás időpontja: 2004.8.1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2007.6.30-ig

A támogatás célja: kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok: minden olyan gazdasági ágazat, amelyben a kis- és
középvállalkozások támogathatók

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Neve:
Gerry Kelleher, PVC Delivery, Liverpool John Moores University

Címe:
2 Rodney Street
Liverpool, Merseyside, UK-L3 5UX

Nagy egyedi támogatások nyújtása a rendelet 6. cikkének megfelelően –

Támogatás száma XS 93/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Nyugat-Wales és a Völgyek, 1. célkitűzés szerinti terület

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Partnerség a közösségi cselekvésért (3. prioritás)

Jogalap Industrial Development Act 1982
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves átfogó összeg 363 140 GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Átfogó támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdéseivel és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja: 2004.10.1-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama:

2006.12.31-ig

Megj.: A fentieknek megfelelően, az adományra kötelezettségvállalás
történt 2006. december 31-ig. Kifizetések ennek a kötelezettségválla-
lásnak az alapján potenciálisan (az N+2 szerint) 2008. június 30-ig folyta-
tódhatnak.

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol adható támogatás KKV-knak Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Welsh European Funding Office

Cím:
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash, UK-CF45 4ER

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 94/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Nyugat-Wales és a Völgyek, 1. célkitűzés szerinti térség

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve:

Partnerség a közösségi cselekvésért (5. prioritás)

Jogalap Industrial Development Act 1982

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege:

Támogatási program Éves teljes összeg 186 192 GBP

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdéseivel és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.9.9-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006.12.31-ig

Megj.: A fentieknek megfelelően, az adományra kötelezettségvállalás történt
2006. december 31-ig. Kifizetések ennek a kötelezettségvállalásnak az alapján
potenciálisan (az N+2 szerint) 2008. június 30-ig folytatódhatnak.

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen
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Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat, ahol KKV-knak támogatás adható Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Welsh European Funding Office Walesi Európai Finanszírozási Hivatal

Cím:
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash, UK-CF45 4ER

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 97/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Nyugat-Wales és a Völgyek, 1. célkitűzés szerinti térség

A támogatási rendszer megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalat neve

SCT (UK) Ltd. – II. fázis

Jogalap Industrial Development Act 1982

Tervezett éves kiadás a rendszerben,
vagy a vállalatnak nyújtott egyedi
támogatás teljes összege

Támogatási rendszer Teljes éves összeg

Garantált hitelek

Egyedi támogatás Teljes támogatási
összeg

3 093 084 GBP

Garantált hitelek

Támogatás maximális intenzitása A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdéseivel és
5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004.8.1-től

A rendszer időtartama vagy egyedi
támogatás megadása

2006.12.31-ig

Megj.: A fentieknek megfelelően, a támogatásra kötelezettségvállalás
történt 2006. december 31-ig. Kifizetések ennek a kötelezettségválla-
lásnak az alapján potenciálisan (az N+2 szerint) 2007. július 31-ig folyta-
tódhatnak.

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Érintett gazdasági ágazatok Minden ágazat, amelyben KKV-knak támogatás adható. Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Welsh European Funding Office (Walesi Európai Finanszírozási Hivatal)

Cím:
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash, UK-CF45 4ER

Nagy összegű egyedi támogatás A rendelet 6. cikkével összhangban Igen

Támogatás száma XS 104/04

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Christchurch, Dorset, BH23 6BG

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban
részesülő vállalkozás neve

ECO Composting Limited

Jogalap Section 153 Environmental Protection Act 1990 and Financial Assistance for
Environmental Purposes (No 2) Order 2000 (SI 2000:2211)
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A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás, illetve valamely
vállalkozásnak nyújtott egyedi támo-
gatás összege

Támogatási program Éves átfogó összeg

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás Átfogó támogatási
összeg

108 500 GBP

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdéseivel és
5. cikkével összhangban

Igen –
Támo-
gatási
inten-
zitás
= 15 %

Végrehajtás időpontja: 2004.3.17-től

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2004.12.1-ig

A támogatás célja Támogatás KKV-knak Igen

Érintett gazdasági ágazatok Konkrét ágazatokra korlátozódik Igen

Egyéb szolgáltatások (újrahasznosító társaságok) Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
The Waste and Resources Action Programme (WRAP)

Cím:
The Old Academy, 21 Horsefair
Banbury, UK-OX16 OAH

Nagy összegű egyedi támogatások A rendelet 6. cikkével összhangban Igen
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