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Célkitűzések 
 

A növekedéshez és a munkahelyteremtéshez nyújtott állami 
támogatás egyszerűsítése és célzottabbá tétele. A 
támogatási intézkedések 26 fajtájának automatikus 
jóváhagyása annak érdekében, hogy a tagállamok időt 
takaríthassanak meg az állami támogatások odaítélése 
során.  
 
 

 Ezen új rendelet – azaz az általános csoportmentességi rendelet – azáltal csökkenti az állami 
támogatások odaítélésével kapcsolatos adminisztrációt, hogy 26-ra növeli az állami támogatás 
azon fajtáinak számát, amelyeket nem szükséges bejelenteni a Bizottságnak, valamint egységes 
szerkezetbe foglalja a már meglévő öt különböző rendelet szövegét és harmonizálja a bennük 
szereplő szabályokat. 
 
 Az állami támogatás 26 fajtája a munkahelyteremtés és Európa versenyképessége 

szempontjából valódi hasznot képvisel majd. A hatóságokra és a Bizottságra háruló 
adminisztrációs teher csökkentésén túl a rendelet arra bátorítja a tagállamokat, hogy a 
korlátozott forrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel. 
 

 Az általános csoportmentességi rendelet különösen fontos szerepet játszik a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) szempontjából, mivel a rendelet hatálya alá tartozó mind a 26 
intézkedés nyújtható a kkv-k számára, sőt, némelyik intézkedést kifejezetten számukra alakították 
ki. 

 
 
………………………. 
 

„Ezen új szabályok egyértelmű keretet teremtenek és lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a Bizottság bevonása 
nélkül nyújtsanak támogatást a munkahelyteremtéshez, a versenyképesség erőteljes növeléséhez és a környezet 

javításához. A Bizottság tehát az állami támogatási cselekvési tervvel és a kisvállalkozói intézkedéscsomaggal (Small 
Business Act, SBA) összhangban teljesíti azon kötelezettségeit, hogy megkönnyíti és meggyorsítja a tagállamok számára 

a megfelelő típusú állami támogatások nyújtását.  
 

Neelie Kroes – az Európai Bizottság versenypolitikai biztosa 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Az általános csoportmentességi rendelet általános elvei 
 
 Ahhoz, hogy egy támogatás az általános csoportmentességi rendeletben szereplő 26 támogatásfajta 

egyikébe tartozzon, bizonyos feltételeknek teljesülniük kell, hogy a támogatás olyan új tevékenységeket 
eredményezzen majd, amelyekre egyébként nem került volna sor, továbbá a verseny torzítása nélkül 
segítse elő a gazdasági fejtődést. 
 
 Amennyiben e feltételek teljesülnek, a tagállam azonnal odaítélheti a támogatást anélkül, hogy a 

Bizottságnak előzetesen bejelentené. A tagállamoknak erről – egyszerű tájékoztató nyomtatvány útján – 
csupán tájékoztatniuk kell a Bizottságot, aminek ráadásul elég, ha a támogatás odaítélése után tesznek 
eleget. 
 



 A rendelet a támogatás „átlátható” fajtáira vonatkozik: azaz a támogatásokra és kamattámogatásokra, 
azon kölcsönökre, amelyek a bruttó támogatástartalma figyelembe veszi a referenciarátát, továbbá a 
garanciarendszerekre, (felső korláttal rendelkező) adójellegű intézkedésekre, valamint a visszatérítendő 
előlegek egyes típusaira. 
 
 Az általános csoportmentességi rendelet közel valamennyi gazdasági ágazatra alkalmazandó, kivéve a 

halászat és akvakultúra ágazatot, a mezőgazdaságot és a szénágazat egyes részeit. Az acél, a hajógyártás 
és a szintetikus szálak ágazatában nyújtott regionális támogatások, valamint a gazdasági tevékenységek 
konkrét ágazatait célzó regionális támogatási programok szintén kivételt képeznek. A rendelet nem 
vonatkozik az exporttal kapcsolatos tevékenységekre, valamint az importtermékekkel szemben előnyben 
részesített hazai termékek használatára sem. Nem alkalmazandó továbbá a nagyvállalkozásoknak nyújtott 
ad hoc támogatásokra (e kivétel nem érinti a regionális beruházásokat és a foglalkoztatási 
támogatásokat). 
 
 Van lehetőség az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó különféle intézkedések 

halmozódására, amennyiben azok különféle azonosítható támogatható költségeket érintenek. Nincs 
lehetőség halmozódásra az egymást részben vagy teljesen átfedő költségek esetében, ha az ilyen 
halmozódás meghaladja az általános csoportmentességi rendelet szerint alkalmazandó legmagasabb 
megengedhető támogatási intenzitást. 
 
 Továbbra is jóváhagyhatók azon támogatási intézkedések, amelyek nem tartoznak az általános 

csoportmentességi rendelet hatálya alá. Rájuk a jövőben is a hagyományos bejelentési kötelezettség 
vonatkozik: e bejelentéseket a meglévő iránymutatások és keretek alapján vizsgálja meg a Bizottság. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Az általános csoportmentességi rendelet alapján jóváhagyott támogatások fajtái 
 
Az általános csoportmentességi rendelet alapján a támogatások alábbi fajtái nyújthatók, a támogatásnak 
e rendeletben meghatározott maximális összegéig. 
 

2.1      A kkv-kra korlátozódó támogatások 
 
Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás 
A valamennyi vállalkozás számára elérhető támogatások fajtái mellett különböző olyan típusú támogatások 
is léteznek, amelyeket kifejezetten a kis- és középvállalkozások megsegítésére alakítottak ki, annak 
érdekében, hogy képesek legyenek az előttük álló jellegzetes piaci buktatókat kivédeni. A kkv-k fejlődésük 
különféle szakaszai során támogathatók. 
 

 Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás 
 Kkv-k részére tanácsadói szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatások 
 A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás 

 
Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás 
A kockázati tőke fontos eszköze a kkv-k finanszírozásának. Az általános csoportmentességi rendelet 
mentesíti a bejelentési kötelezettség alól a kockázati tőkéhez olyan magántőke-befektetési alapok 
létrehozása formájában nyújtott támogatást, amelyekben az állam befektetőként vagy résztvevőként van 
jelen, még akkor is, ha jelenléte kevésbé előnyös feltételek mellett valósul meg, mint a többi befektető 
esetében. A befektetési alap egy tizenkét hónapos időszakban célvállalkozásonként legfeljebb 1,5 millió 
eurót fektethet be. 
 
Női vállalkozóknak nyújtott támogatás 
Az általános csoportmentességi rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy támogatást nyújtsanak 
női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások számára annak érdekében, hogy képesek 
legyenek az előttük álló jellegzetes piaci buktatókat kivédeni, különösen ami a finanszírozáshoz jutást illeti. A 
rendelet lehetővé teszi a különféle működési költségek, ideértve a gyermekellátás és a szülői ellátás 
költségeinek támogatását. 
 

2.2      Valamennyi vállalkozásnak nyújtott támogatás 
 



A kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I) céljára nyújtott támogatás 
A hagyományos K+F támogatáson felül az általános csoportmentesítési rendelet számos olyan innovációs 
intézkedést is tartalmaz, amelyek a kutatásba, fejlesztésbe és innovációba történő nagyobb befektetések 
révén támogatják az európai ipar versenyképességét. 
 

 Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás  
 A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás  
 A kkv-k iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségeihez nyújtott támogatás  
 Fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
 Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz 

nyújtott támogatás 
 A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás  
 A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás 

 
Környezetvédelmi támogatás  
Az általános csoportmentességi rendelet ösztönzi a nemzeti hatóságokat, hogy egy sor fontos támogatási 
intézkedést vessenek be, amelyek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás problémáinak megoldását 
célozzák. 
 

 A közösségi környezetvédelmi szabályokon túlmenő beruházások támogatása 
 A közösségi környezetvédelmi szabályoknál szigorúbb normáknak megfelelő szállítójárművek 

beszerzéséhez nyújtott támogatás 
 A kkv-knak a jövőbeni közösségi környezetvédelmi szabványokhoz kellő időben történő 

igazodásához nyújtott támogatás 
 Energiatakarékossági intézkedésekbe történő beruházáshoz nyújtott támogatás 
 Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott támogatás 
 A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló beruházási 

támogatás 
 Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás 
 Környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatás 

 
Regionális támogatás 
A nemzeti regionális támogatás a hátrányos helyzetben lévő régiók gondjainak megoldása révén elősegíti 
az EU gazdasági, társadalmi és területi kohézióját. 
 

 Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás 
 A támogatott régiókban újonnan létrehozott kisvállalkozásokhoz nyújtott támogatás 

 
Képzési támogatás 
A rendelet lehetővé teszi mind az általános, mind pedig a konkrét képzések támogatását. 
 

 
A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatások 
Az általános csoportmentességi rendelet felöleli azokat a támogatásokat, amelyek hátrányos helyzetű és 
fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatására ösztönzik a vállalkozásokat.  
 

 A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás 
 A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás 
 A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott 

támogatás 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Hogyan lehet hozzájutni az általános csoportmentességi rendelet által jóváhagyott 
támogatáshoz? 
 
Az általános csoportmentességi rendelet a tagállamok által, nem pedig a Bizottság által nyújtott 
támogatásokra vonatkozik. Az ilyen jellegű támogatás megszerzése érdekében a vállalkozásoknak a 
nemzeti/helyi szintű hatóságokhoz kell fordulniuk. 
 
 



     
 
 
 
 

Az általános csoportmentességi rendelet teljes szövege elérhető az alábbi címen: 

A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke 
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 
Hivatalos Lap L 241., 2008.8.9., 3. o. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

A rendelettel kapcsolatban további tájékoztatásért az Európai Bizottság Versenypolitikai 
főigazgatóságának A3 „Állami támogatási politika és ellenőrzés” csoportjához szíveskedjenek 

fordulni. 
 
 

Az állami támogatásokra vonatkozó szabályokról további információ elérhető az alábbi 
honlapokon: 

Tájékoztató az állami támogatási szabályokról 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

A kkv-knak nyújtott állami támogatásokról szóló szabályok kézikönyve 
 (megjelenés alatt) 

Állami támogatás: mit tesznek lehetővé az EU szabályai – áttekintés 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Állami támogatás: az EU szabályait érintő leggyakrabban feltett kérdések 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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