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Tisztelt Uram/Asszonyom! 
 
 Az Általános csoportmentességi rendelet 2007. szeptember 8-án az Európai Közösség 
Hivatalos Lapjában megjelent módosított tervezetével kapcsolatban a magyar hatóságok az 
alábbi észrevételeket teszik 
 
Magyarország üdvözli az általános csoportmentességi rendelet második tervezetének 
elkészültét . A számos pozitív változás ellenére azonban jelezzük, hogy a felülvizsgált verzió 
még mindig tartalmaz a korábbi tagállami álláspontokban – köztük a magyar véleményben is 
– kifogásolt rendelkezést és továbbra sem kezel néhány problémát. 

 
Általános észrevételek 

Támogatjuk a Bizottság azon szándékát, hogy átláthatóbbá és ezáltal ellenőrizhetőbbé tegye a 
csoportmentességi rendelet alkalmazását. A rendelet tagállamok általi alkalmazhatóságának 
megkönnyítése miatt üdvözöljük, hogy a Bizottság törölte a tervezetből a támogatási 
programokra vonatkozó előzetes információnyújtási kötelezettséget. A támogatásnyújtás 
ellenőrzésével kapcsolatban pedig különösen pozitívan értékeljük, hogy a Bizottság 
meghatározta a szankciórendszer részleteit. 

Kérjük a Bizottságot, hogy erősítse meg, hogy a kizárt ágazatok meghatározásakor a 
„mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó”, illetve „a széniparban 
tevékenységet folytató” fordulatok használata arra utal, hogy a Bizottság a kizárást 
tevékenységspecifikusan értelmezi, és ennek megfelelően egy a mezőgazdasági termékek 
elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás egyéb, elhatárolható tevékenységéhez 
kapcsolódóan részesülhet támogatásban. 

Kérjük továbbá annak a megerősítését is, hogy a csoportmentességi rendelet alkalmazásából 
bármely meghatározott ágazatot kedvezményező regionális támogatás ki van zárva, nem 
pedig csak az 1. cikk (4) bekezdésében említett feldolgozóipar és a szolgáltatások egyes 
ágazataira vonatkozó regionális támogatások. 

Szükségesnek tartjuk a 2. cikk fogalom-meghatározásai között a nehéz helyzetben lévő 
vállalkozások definícióját szerepeltetni. 
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A tervezet 4. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „a támogatási intenzitás kiszámítása céljából 
a több részletben fizetendő támogatást a támogatás odaítélésekor érvényes értékre kell 
diszkontálni”. Kérjük a Bizottságot, hogy erősítse meg, hogy a mérlegelés nélkül nyújtott 
adókedvezmények esetében az odaítélés időpontja alatt az igény bejelentésének időpontját 
kell érteni. 

Ismételten jelezni kívánjuk, hogy a tervezet 10. cikk (3) bekezdés b) pontja, miszerint a nettó 
munkahely-növekedést nem vállalatcsoporton belül, hanem az csak az érintett létesítmény 
tekintetében kell végrehajtani lehetővé teszi a valós munkahelyteremtés nélküli beruházások 
támogatását. Mivel a fenti szabályozás lehetőséget teremt a támogatás lényegének 
megkerülésére a tervezet ezen rendelkezését nem támogatjuk. 

Véleményünk szerint a visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatás nem tekinthető 
átlátható támogatásnak, ezért kérjük az átlátható támogatások sorából való törlését. 
Amennyiben a Bizottság nem támogatja javaslatunkat szükségesnek tartjuk az effajta 
támogatás pontos feltételeinek - különös tekintettel a visszafizetés feltételeire - pontos 
meghatározását.  

Nem tartjuk indokoltnak, hogy a kezességvállalás formájában nyújtott támogatás csak a 
támogatástartalom számítására vonatkozó metodika bizottsági jóváhagyása esetén minősül 
átlátható támogatásnak. Véleményünk szerint egy, a kezességvállalás támogatástartalmára 
vonatkozó vélelem felállításával a támogatás bizottsági jóváhagyás nélkül is átlátható 
támogatásnak minősülhet. Felhívjuk továbbá a Bizottság figyelmét arra, hogy a tervezet 
kezességvállalásra vonatkozó részei a jelenleg módosítás alatt álló kezességvállalási 
közlemény rendelkezéseivel összhangban kerüljenek megállapításra, mert jelen állapotában a 
kezességvállalási közlemény többféle mentesülési lehetőséget említ mint a tervezet. 

A környezetvédelmi támogatásokra vonatkozóan meghatározott támogatási intenzitásokat 
nem tartjuk megalapozottnak. Javasoljuk, hogy a támogatási intenzitások az új – jelenleg 
előkészítés alatt álló - környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó iránymutatással 
összhangban kerüljenek meghatározásra, ahogyan az a kutatás-fejlesztéshez nyújtott 
támogatások esetében történt. 

Javasoljuk a Bizottságnak, hogy a kisvállalkozások esetében a vásárokon való részvétel 
támogatásának lehetőségét ne korlátozza az első megjelenésre, mert egy kisvállalkozás 
esetében vásáron való többszöri megjelenés sem jelent indokolatlan előnyt. 

Szintén nem tartjuk indokoltnak a kockázatitőke-befektetés formájában nyújtott támogatások 
esetében, hogy a befektetési alapok által 12 hónap alatt realizált finanszírozási részösszegek 
nem haladhatják meg az 1 millió eurót, hiszen a Bizottság a kockázatitőke-befektetések 
formájában nyújtott támogatások előmozdítását célzó iránymutatásban kimondta, hogy a 
„piaci hiányosság” bizonyított 1,5 millió eurós értékhatárig. 

Kérjük a Bizottságot, hogy erősítse meg, hogy a „befektetési alap” fogalmába a Bizottság nem 
kizárólag csak az alap formában működő társaságokat érti bele, hanem például a befektetési 
társaságokat is. 

Megfontolandónak tartjuk a csoportmentességi rendelet alkalmazási körébe bevonni a fiatal 
innovatív vállalkozásoknak nyújtott kutatás-fejlesztési támogatást, mivel annak versenytorzító 
hatása véleményünk szerint hasonlóan csekély, mint a tervezet által mentesített egyéb kutatás-
fejlesztési támogatásoké. 

Javasoljuk a Bizottságnak, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket a 994/98/EK rendelet 
mielőbbi módosítása érdekében, valamint szorgalmazzuk, hogy a fenti rendelet módosítását 
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követően vonja be a kulturális célú támogatásokat is a csoportmentességi rendeletek 
alkalmazási körébe. 

Ismételten jelezni kívánjuk a Bizottság felé, hogy a tervezet magyar fordítása számos helyen 
nincs összhangban az angol nyelvű tervezettel, emellett nem következetesen alkalmazza a 
kialakult gyakorlatnak megfelelő állami támogatási szakkifejezéseket. Az előbbiek miatt a 
magyar nyelvű tervezet jelen formájában értelemzavaró és elfogadhatatlan. Magyarország az 
új jogszabálytervezetek megjelenése esetén minden alkalommal megküldi az Európai 
Bizottságnak a fordítási hibajegyzéket, ami jelen tervezet esetében is megtörténik, külön 
dokumentumban. Kérjük a tervezettel kapcsolatos módosítási javaslatok átvezetését, és a 
jövőbeli fordítások elkészítésénél a hibajegyzékben szereplő kifejezések hangsúlyozott 
figyelembevételét. 

 

A tervezetre vonatkozó konkrét javaslatok 
Felhívjuk a Bizottság figyelmét, hogy az 1. cikk (3) bekezdés a) pontjának angol változatában 
nem szerpel, hogy a halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző 
vállalkozásoknak nyújtható lenne környezetvédelmi támogatás, pedig a szöveg magyar, német 
és francia változatában szerepel ez a lehetőség. Magyarország kéri a Bizottságot az 
ellentmondás feloldására és ennek megfelelően módosítsa a Preambulum (89 bekezdését is. 

Javasoljuk a 2. cikk 9. pont első mondatának a következők szerinti megfogalmazását. 
„tárgyi eszközök: az ingatlanhoz (a földterület, a telek, az épület, az építmény) a géphez és a 
berendezéshez kapcsolódó eszközök.” 

Javasoljuk, hogy a 2. cikk 10. pontjának fogalom-meghatározása egészüljön ki a szoftverrel. 

Magyarország javasolja a Bizottságnak, hogy a 2. cikk 14. pontjában szereplő bérköltség 
meghatározást egészítse ki az alábbi c) ponttal. 
„c) a foglalkoztatás egyéb költségei, mint például a munkába járás jogszabályi kötelezettség 
alapján a munkáltató által viselt költségei.” 

Javasoljuk, hogy a 10. cikk (1) bekezdés a) pontjában „a termelési folyamat alapvető 
megváltoztatásával” szövegrész „a termelési és szolgáltatási folyamat alapvető 
megváltoztatásával” szövegrészre módosuljon. 

Javasoljuk a 19. cikk (2) és (3) bekezdésének magyar szövegét az alábbiak szerint módosítani. 
„(2) A támogatás nem haladhatja meg a minimum közösségi adómérték és a csökkentés 
nélküli nemzeti adó közötti különbséget. 
(3) Az adókedvezmények legfeljebb tíz évre nyújthatók” 

A tervezet 23. cikkében szereplő „investment fund” kifejezés helyett javasoljuk a „private 
equity fund” kifejezés használatát. 

Szükségesnek tartjuk a hátrányos helyzetű munkavállalók tervezetbeli meghatározását - a 
2204/2002/EK bizottsági rendelet szabályaival való összhang megteremtése érdekében az 
alábbiakkal kiegészíteni. 

 - bármely 25 éven aluli vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve 
befejezett személy, akik még eddig egyszer sem álltak alkalmazásban (pályakezdők)  

 - bármely bevándorló munkavállaló, aki a Közösségen belül lakhelyet változtat vagy 
változtatott, vagy aki munkavállalás céljából telepszik le a Közösség területén; 

 - bármely személy, aki be kíván lépni vagy vissza kíván térni a munkaerőpiacra , és aki 
legalább két évén keresztül nem állt alkalmazásban és oktatásban sem részesült , és 
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különösen bármely személy, aki a hivatásának és családi életének összeegyeztetése során 
tapasztalt nehézségek következtében szüntette meg munkaviszonyát ; 

 - bármely, a nemzeti jog szerint szenvedélybetegnek, vagy volt szenvedélybetegnek 
minősülő személy; 

- bármely személy, aki szabadságvesztés vagy egyéb büntetésének megkezdése óta  még - 
nem lépett be első rendszeres, fizetett munkahelyére; 
- bármely személy, aki tömeges elbocsátás által érintett; 
- bármely személy, aki felmondási idejét tölti. 

 
Budapest, 2007 október 9.  
 
 

 Üdvözlettel: 
 

  Árvai Csaba 
                   főosztályvezető 
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