
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások 
engedélyezése 

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 232/02) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.7.13. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 316/08 

Tagállam Magyarország 

Régió Közép-Magyarország kivételével valamennyi régió 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodali
tásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

Jogalap 10/2008. (VIII. 1.) NFGM rendelet a Közlekedési Operatív Program 4. 
prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról 

Az intézkedés típusa Vissza nem térítendő támogatás 

Célkitűzés A meglévő közlekedési infrastruktúra bővítése, korszerűsítése és fejlesz
tése, az intermodalitás megerősítése 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés 16 900 millió HUF (59,9 millió EUR) 

Támogatás intenzitása 50 % és 85 % 

Időtartam 2009–2013 

Gazdasági ágazat Közlekedési infrastruktúra 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Budapest 
Wesselényi u. 20–22. 
1077 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.7.3. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 67/09 

Tagállam Finnország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Muutokset Suomessa voimassa olevaan merirahtiliikenteen tukiohjel
maan 

Jogalap Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 
(1277/2007) ja laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn 
parantamisesta annetun lain muuttamisesta (967/2008)

HU C 232/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.9.26.

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


Az intézkedés típusa — 

Célkitűzés A hajóflotta versenyképességének megőrzése és a tengerhajózási 
„klaszter” segítése (közösségi tengerészek foglalkoztatása, a közösségi 
tengerészeti know-how megőrzése, a tengerészeti tudásanyag fejlesztése, 
a biztonság javítása) ( 1 ) 

Támogatás formája — 

Költségvetés Évi 700 000 EUR (a bejelentett intézkedés becsült hatása) 

Támogatás intenzitása 100 % (teljes mértékű adóelengedés) 

Időtartam 2011. december 31-ig. 

Gazdasági ágazat — 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Merenkulkulaitos 
Merenkulkulaitoksen Keskushallinto 
PL 171 
FI-00181 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Porkkalankatu 5 
FI-00180 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Egyéb információ — 

( 1 ) A tengeri áruszállítás meglévő támogatási rendszerét a Bizottság 2006-ban hagyta jóvá (N 408/05. sz. állami támogatás, határozat kelte: 
2006. május 16., közzététel: HL C 276., 2006.11.14., 14. o.). 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.7.3. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 120/09 

Tagállam Finnország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Muutokset Suomessa voimassa olevaan meriliikenteen tukiohjelmaan 

Jogalap Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 
(1277/2007) ja laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn 
parantamisesta annetun lain muuttamisesta (967/2008) 

Az intézkedés típusa — 

Célkitűzés A finn kormány ezekkel a módosításokkal a tengerhajózási ágazat 
további fejlesztésére, a hajóflotta versenyképességének megőrzésére és 
a tengerhajózási „klaszter” segítésére vonatkozó igényeket kívánja kielé
gíteni (közösségi tengerészek foglalkoztatása, a közösségi tengerészeti 
know-how megőrzése, a tengerészeti tudásanyag fejlesztése, a biztonság 
javítása) ( 2 ) 

Támogatás formája — 

Költségvetés Évi 200 000 EUR (a bejelentett intézkedés becsült hatása) 

Támogatás intenzitása 100 % (a jövedelemadó teljes mértékű elengedése)

HU 2009.9.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 232/3

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


Időtartam 2011. december 31-ig. 

Gazdasági ágazat — 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Merenkulkulaitos 
Merenkulkulaitoksen Keskushallinto 
PL 171 
FI-00181 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Porkkalankatu 5 
FI-00180 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Egyéb információ — 

( 2 ) L. 1. lábjegyzet 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

HU C 232/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.9.26.

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

