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Figyelmeztetés: 
Ezek az összefoglalók tömör és gyakran egyszerűsített összefoglalót adnak az állami 
támogatásokra vonatkozó jogszabályokról. Nyilvánvaló, hogy az ezekben az 
összefoglalókban bemutatott összefoglalókból és táblázatokból semmiféle jogok nem 
származtathatók. Az egyes területekre alkalmazandó szabályok hitelesebb változatáért 
az olvasónak a vonatkozó jogszabályok teljes szövegét kell megtekintenie, amelyek 
pontos hivatkozásait minden összefoglaló megadja. 

A Vademecum e változatának frissítése 2008. szeptember 30-án történt. 
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1.    Bevezetés 
 
Az Európai Bizottság nemrégiben fogadta el az általános csoportmentességi rendeletet, 
amelynek alapján több állami támogatási intézkedést mentesítettek az alól a kötelezettség alól, 
hogy értesítsék róluk a Bizottságot. Az általános csoportmentességi rendelet bevezetése az 
állami támogatások megreformálására az elmúlt években a Bizottság által végrehajtott egyik 
legfontosabb intézkedés. A reform jelentős lépés az adminisztratív terhek csökkentése felé és 
egyúttal az állami támogatások modern szemléletét tükrözi, amelynek célja a fenntartható 
fejlődést, az EU iparának versenyképességét, a több munkahelyet, valamint a szociális és 
regionális kohéziót célzó lisszaboni stratégiához való hozzájárulás. 
 
Az állami támogatásoknak az EU általi ellenőrzése a versenypolitika hatékony eszköze, és a 
hatékony verseny és szabad kereskedelem szükséges biztosítéka. A közös keretek 
létrehozásával az állami támogatásokra vonatkozó szabályok először is és legfőképpen azonos 
versenyfeltételeket biztosítanak az európai vállalatok számára, és megakadályozzák, hogy a 
tagállamok pazarló támogatási versengésbe bonyolódjanak, amely nem fenntartható az egyes 
tagállamok számára, és az EU egészére nézve is káros. Másodszor a Bizottság arra ösztönzi a 
tagállamokat és a régiókat, hogy gazdaságuk versenyképessége érdekében alakítsák ki 
intézkedéseik fontossági sorrendjét, valamint fokozzák a szociális és regionális kohéziót. Az 
állami támogatások reformja arra irányul, hogy a támogatásokat az olyan, lisszaboni 
stratégiához kapcsolódó célokhoz csoportosítása át, mint például a K+F+I, a kockázatitőke-
befektetési intézkedések, a képzés, a megújuló energiák/éghajlatváltozás és a környezet 
védelmét szolgáló egyéb intézkedések. Végezetül az EU szabályai azt követelik az 
érdekeltektől, hogy győződjenek meg arról, valóban az állami támogatás-e a közérdekű 
célkitűzések elérésének megfelelő szakpolitikai eszköze. Az állami támogatások ellenőrzése 
ily módon hozzájárul az állami források pazarló felhasználásának elkerüléséhez, amelynek a 
terhei egyébként az adófizetőkre hárulnának. 
 
Az állami támogatások ellenőrzését szolgáló különböző rendelkezések a Szerződésen, a 
másodlagos jogon, valamint a bírósági határozatokon alapulnak, illetve azokból erednek. E 
Vademecum célja az állami támogatásokkal kapcsolatos hatályos szabályok tömör áttekintése. 
Nem tartalmazza a szabályok kimerítő ismertetését, sem pedig alkalmazásuk módját. A 
Vademecum két részből áll: i. az általános rész az alapvető állami támogatások elveit 
ismerteti, és ii. a legjelentősebb egyedi támogatási intézkedéseknek vagy témáknak szentelt 
összefoglalók. 
 
A Bizottságnak az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési terve és az állami támogatások 
reformjának ütemterve alapján az elmúlt három év során az állami támogatásokat szabályozó 
jogszabályi szöveget átdolgozták és újakat fogadtak el, köztük a környezetvédelem (beleértve 
az éghajlatváltozást is) támogatására vonatkozó iránymutatást, a K+F+I keretrendszert és a 
regionális támogatásra vonatkozó iránymutatást. Az új általános csoportmentességi rendelet 
ebben a tekintetben új intézkedést mutat be, amely egységesíti és egyszerűsíti a 
csoportmentességre vonatkozó meglévő szabályokat, és minden intézkedést és ágazatot 
figyelembe vesz. Ennek eredményeképpen a változások tükrözése érdekében át kellett 
dolgozni a Vademecumot. 
 
Az állami támogatásoknak a Bizottság által 2005-ben elindított reformja mára a megvalósulás 
közelébe érkezett. Az általános csoportmentességi rendelet és az állami támogatások 
ellenőrzése eljárási vonatkozásait érintő egyszerűsítési csomag (egyes bejelentések 
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eljárásainak egyszerűsítésre vonatkozó javaslatok, a legjobb gyakorlatra vonatkozó szabályzat 
és az állami támogatások ügyében a nemzeti bíróságok előtt folyó eljárások magánjogi 
érvényesítéséről szóló bejelentés) alkotják a reform utolsó lépéseit. A Bizottság továbbra is 
oltalmazza a versenyt, miközben a tagállamok szabadon választhatnak azok közül a 
támogatási eszközök közül, amelyek a legjobban megfelelnek szakpolitikáik összességének. 
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2.    Az állami támogatás szabályainak hatálya alá tartozó 
intézkedések 
Az EU állami támogatási politikájának kiindulópontját az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése rögzíti. Ez a cikk úgy 
rendelkezik, hogy az állami támogatás elvben összeegyeztethetetlen a közös piaccal. A 
Szerződés 88. cikke szerint a Bizottság feladata az állami támogatás ellenőrzése. Ez a cikk a 
tagállamoktól is megköveteli, hogy előre tájékoztassák a Bizottságot minden, állami 
támogatás nyújtásával kapcsolatos tervről („bejelentési kötelezettség”). 

A Szerződés alkotói nem azt javasolták, hogy a Bizottságnak törekednie kell minden olyan 
intézkedést figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére, amely a cégekre hatással lehet. 

Az állami támogatás szabályai csak azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyeket a 
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése felsorol, és különösen: 
(a) Állami források átadása: 

Az állami támogatás szabályai csak azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek állami 
(ideértve a nemzeti, regionális és helyi hatóságoktól, az állami tulajdonban lévő bankoktól és 
alapítványoktól stb. származó) források átadását vonják maguk után. 

Ráadásul a támogatást nem szükségképpen maga az állam adja. Adhatja magántulajdonú, 
vagy az állam által kijelölt félállami testület is. Az utóbbi érvényesülhet például olyan 
esetekben, amikor egy magánbank kapja azt a feladatot, hogy állami finanszírozású kkv-
támogatási programokat kezeljen. 

A támogatást megvalósító pénzügyi átutalások sokféle formát ölthetnek: nemcsak juttatások 
vagy kamatkedvezmények lehetnek, de hitelgaranciák is, gyorsított értékcsökkenési leírásra 
szóló kedvezmények, tőkeinjekciók, adómentességek stb. 

(b) Gazdasági előny 

A támogatásnak olyan gazdasági előnyt kell megvalósítania, amelyet a vállalkozás a szokásos 
üzletmenet keretében nem kapott volna meg. Az ezt a feltételt kielégítő ügyletek kevésbé 
nyilvánvaló példái: 

• Egy cég állami tulajdonban lévő földet vásárol/ bérel, a piacinál alacsonyabb áron; 
• Egy társaság az államnak a piacinál magasabb áron ad el földet; 
• Egy társaságnak kiváltságos hozzáférése van az infrastruktúrához, díj fizetése nélkül; 
• Egy vállalat kockázati tőkét kap az államtól, olyan feltételek mellett, amelyek 

kedvezőbbek, mint amit egy magánbefektetőtől megkaphatott volna. 
 

(c) Szelektivitás 
Az állami támogatásnak szelektívnek kell lennie, és ily módon hatnia kell az egyensúlyra 
bizonyos cégek és azok versenytársai között. A „szelektivitás” különbözteti meg az állami 
támogatást az úgynevezett „általános intézkedésektől” (vagyis azoktól az intézkedésektől, 
amelyek megkülönböztetés nélkül minden cég számára elérhetők a tagállam összes gazdasági 
ágazatában (pl. az országos adóügyi intézkedések)). 

Egy program akkor „szelektív”, ha a programot lebonyolító hatóságok bizonyos mértékű 
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mérlegelési jogkörrel rendelkeznek. A szelektivitási kritérium akkor is teljesül, ha a program 
a tagállam területének csak egy részére vonatkozik (ez a helyzet az összes regionális és 
ágazati támogatási program esetében). 

 

(d) A versenyre és a kereskedelemre gyakorolt hatás 
 

A támogatásnak valószínűsíthető hatással kell lennie a versenyre és a tagállamok közötti 
kereskedelemre. Elegendő, ha kimutatható, hogy a kedvezményezett gazdálkodási 
tevékenységet folytat és olyan piacon működik, ahol van kereskedelem a tagállamok között. 
A kedvezményezett természete ilyen szempontból nem fontos (még egy non-profit szervezet 
is végezhet gazdálkodási tevékenységeket). 

A Bizottság azt az álláspontot képviseli, hogy a nagyon kis összegű támogatások (a de 
minimis támogatás1) valószínűleg nincsenek hatással a versenyre és a tagállamok közötti 
kereskedelemre. Ezért úgy véli, hogy az ilyen támogatás a Szerződés 87. cikke (1) 
bekezdésének hatályán kívül esik. 

Az állami támogatást meghatározó kritériumoknak ez a rövid ismertetése megmutatja, hogy 
az állami támogatás közösségi szabályainak hatálya széleskörű (de nem nyíltvégű). 

 

3.    Összeegyeztethető állami támogatás 
 

A Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerint a fent vázolt összes kritériumot teljesítő 
támogatási intézkedések elvben nem egyeztethetők össze a közös piaccal. Az 
összeegyeztethetetlenség elve azonban nem jelent teljes mértékű tilalmat. A Szerződés 87. 
cikkének (2) és 87. cikkének (3) bekezdése számos olyan esetet felsorol, amikor az állami 
támogatás elfogadhatónak tekinthető (ezek az úgynevezett „mentességek”). E mentességek 
léte is indokolja, hogy a tervezett állami támogatási intézkedéseket a Bizottságnak – amint azt 
a Szerződés 88. cikke előirányozza – ellenőriznie kell. Ez a cikk úgy rendelkezik, hogy a 
tagállamoknak a megvalósítás előtt be kell jelenteniük a Bizottságnak az állami támogatás 
nyújtásával kapcsolatos terveket. A Bizottságot annak eldöntésére is felhatalmazza, hogy a 
javasolt támogatási intézkedés kaphat-e mentességet vagy az „érintett állam köteles az ilyen 
támogatást megszüntetni vagy módosítani”. 

Az állami támogatások többségének esetében a legfontosabb mentességi záradékokat a 
Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
tartalmazza: 
 

• A 87. cikk (3) bekezdése a) pontjának tárgya „az olyan térségek gazdasági 
fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az 
életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság”; 

 
• A 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti utalás: „az egyes gazdasági 

tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, 

                                                 
1 Lásd a mellékletet: 13. összefoglaló a de minimis szabályról. 
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amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi 
feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben”. 

 

Hatáskörének gyakorlása során a Bizottság konkrét megközelítési módokat alakított ki, 
amelyek függenek a cég méretétől, helyétől, az érintett iparágtól, a támogatás céljától stb. Az 
átláthatóság, az előrejelezhetőség és a jogbiztonság biztosítása érdekében a Bizottság 
közzétette az általa annak eldöntése során alkalmazott kritériumokat, hogy a bejelentett 
támogatási intézkedések kaphatnak-e mentességet, vagy sem. Ezek a közzétételek 
„rendeletek”, „közlemények”, „hirdetmények”, „keretszabályok”, „iránymutatások” és a 
tagállamokhoz intézett levelek formáját öltötték.2 

A Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
szerint három fő támogatási kategóriát különböztethetünk meg: 
 
(a) Regionális támogatás 
 
A Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
egyaránt alapot szolgáltat a regionális problémák kezelésére irányuló állami támogatások 
elfogadásához: 

• A 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja az "olyan térségek gazdasági fejlődésének 
előmozdítására" nyújtott állami támogatásra vonatkozik, "ahol rendkívül alacsony az 
életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság." Ezért a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja szerinti jogállást egy uniós kritérium alapján adják meg 
(NUTS II. régiók, ahol az egy főre jutó GDP (PPS) az EU-25 átlagának 75%-ánál 
kevesebb)3.). A 2007-2010-es időszakban az EU-15 átlagának 75%-ánál alacsonyabb 
egy főre jutó GDP-vel (PPS)4 rendelkező régiók is támogathatók a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja szerint. 
 

• A Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja a (nemzeti) problémás régióknak 
nyújtott más típusú, „bizonyos gazdasági körzetek … fejlődésének megkönnyítésére 
nyújtott támogatásokra” vonatkozik. Ez a cikk lehetőséget ad a tagállamoknak arra, 
hogy támogassák a nemzeti átlaghoz képest hátrányos helyzetű régiókat. Az ilyen 
mentességekre jogosult régiók jegyzékéről is a Bizottság dönt, de a tagállamok 
javaslata alapján. A tagállamok javaslatuk indoklására nemzeti kritériumokat 
alkalmazhatnak. 

 
A regionális támogatás értékelésére használt kritériumokat az „Iránymutatás a 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról” fogja össze. Ennek a 
dokumentumnak a tartalmát a regionális támogatás adattáblája összegzi a mellékletben. 

 
(b) Egyéb horizontális szabályok 

Az iparágak közötti vagy „horizontális” szabályok határozzák meg a Bizottság álláspontját a 
támogatás sajátos kategóriáival kapcsolatban Ezek a bármely iparágban és régióban 
                                                 
2 Az összes vonatkozó „rendelet”, „közlemény”, „hirdetmény”, „keretszabály”, „iránymutatás” 
elolvasható a Versenypolitikai Főigazgatóság honalapján: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html 
3 A következetesség érdekében a 2007–2013 közötti időszak egészére nézve az EU-25 adatait 
szerepeltetjük. 
4 Az EU-25 átlagos GDP/fő adatának 82,2%-ával egyenlő. 
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előforduló problémák kezelését szolgálják. 

Eddig a Bizottság „keretszabályokat”, „iránymutatásokat” vagy „csoportmentességi 
rendeleteket” fogadott el, amelyek meghatározzák a támogatás következő kategóriáiban 
alkalmazandó kritériumokat: 

• Az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel kapcsolatos támogatás; 
• Támogatás a kutatás-fejlesztés és az innováció számára; 
• Támogatás a nehézségekkel küzdő cégek megmentéséhez és szerkezetátalakításához; 
• Támogatás kis- és középvállalkozásoknak; 
• Támogatás a foglalkoztatáshoz; 
• Képzési támogatás 
• Támogatás a kockázati tőke számára; és 
• Támogatás az általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatások számára; 

 
Az egyes fenti támogatási kategóriákkal kapcsolatos „rendeletek”, „keretszabályok” és 
„iránymutatások” összefoglalója szintén szerepel a mellékletben felsorolt tájékoztatókban. 

 

 

(c) Ágazati szabályok 
A Bizottság iparági vagy „ágazati” szabályokat is elfogadott, az állami támogatással 
kapcsolatos hozzáállásának meghatározására egyes iparágakban. Ebből a szempontból a 
következők a legfontosabbak: 
 

• Általános ágazatok 

Az évek folyamán számos ágazatban, amelyeket konkrét szabályok alapján kezelendő konkrét 
problémák jellemeznek, speciális szabályok rendszerét fogadták el. Ide tartoznak jelenleg az 
audiovizuális produkciók, a műsorszórás, a szén, a villamos energia (átállási költségek), a 
postai szolgáltatások és a hajógyártás. Vannak konkrét megszorítások is az acél- és a 
szintetikusszál-iparnak nyújtott támogatásokat illetően. 
 

• Mezőgazdaság, erdészet, halászat és akvakultúra: 

Az állami támogatás általános szabályai, amelyeket ez a Vademecum ismertet, nem, vagy 
csak korlátozott mértékben alkalmazhatók a mezőgazdasági és halászati termékek 
előállításával és piaci értékesítésével foglalkozó ágazatokban.5 Az ezen ágazatokra 
alkalmazandó szabályokat elsősorban a mezőgazdaságban és az erdészeti ágazatban a 2007–
2013 közötti időszakban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás6, 
valamint a halászat és az akvakultúra számára nyújtott állami támogatások megvizsgálásáról 
szóló közösségi iránymutatás7 határozza meg. 

Az ezen ágazatokban alkalmazandó szabályokról további tájékoztatás a Mezőgazdasági 
Főigazgatóság és a Halászati Főigazgatóság állami támogatásokkal foglalkozó részlegeitől 

                                                 
5 Az érintett termékek jegyzékét az EK Szerződés I. melléklete rögzíti (internetes cím: 
 http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm). 
6 Hivatalos Lap C 319., 2006.12.27., 1. o. 
7 Hivatalos Lap C 84., 2008.4.3., 10. o. 
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szerezhető be. 
 

• Szállítás: 

A közúti szállítási ágazatban a legáltalánosabb állami támogatási szabályok érvényesek 
(ideértve a de minimis szabályozást), bár van számos kivétel (pl. a fuvareszköz általában nem 
jogosult támogatásra, a közúti áruszállító járművek beszerzése a de minimis szabályozásból ki 
van zárva és a de minimis küszöbértékét a közúti szállítás ágazatában 100 000 EUR-ra 
csökkentették). 

A többi szállítási ágazatban az ágazatspecifikus állami támogatási szabályokat kell alkalmazni 
(vasút, légi szállítás, belvízi hajózás és tengeri szállítás). Ezen ágazatok állami támogatási 
szabályairól az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság állami támogatásokkal foglalkozó 
részlegétől szerezhető be tájékoztatás.8 

Az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság illetékes a szénbányászati ágazatra vonatkozó 
állami támogatási szabályok alkalmazásában is.9 

 

 

(d) Konkrét támogatási eszközök 
Az olyan konkrét támogatási eszközök ügyében, mint a garanciák, az adótámogatás, a 
tőkeinjekciók felhasználása vagy egy intézkedés támogatástartalmának kiszámítása ügyében 
számos hirdetmény közzététele nyújtott iránymutatást, amelyek az Európai Bizottság 
Versenypolitikai Főigazgatóságának internetes oldalán rendelkezésre állnak. 

Összefoglalás 
 
A Mezőgazdasági Főigazgatóság, a Halászati Főigazgatóság és az Energiaügyi és Közlekedési 
Főigazgatóság fent említett hatáskörein kívül a támogatásokat illetően a Versenypolitikai 
Főigazgatóság az illetékes az összes többi ágazatban. 

Az 1. táblázat áttekintést ad a Bizottság által eddig elfogadott „iránymutatások”, 
„keretszabályok” vagy „csoportmentességi rendeletek” hatálya alá tartozó főbb támogatási 
kategóriákról. A táblázat minden egyes kategóriánál jelzi azt is, hogy adható-e mentesség az 
EU egész területén, vagy az csak támogatott térségekre korlátozódik. A táblázat utolsó 
oszlopa adja meg annak a összefoglalónak a címét (lásd a mellékletet), amely a támogatással 
foglalkozik. 

 

 

 

                                                 
8 Kérjük nézze meg a http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm oldalt. 
9 Konkrétan az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság felel a szénipar részére nyújtott állami 
támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kőszénért, amely – az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága által meghatározott nemzetközi osztályozási 
rendszer értelmében – a kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B szenet jelenti. 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
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1. táblázat. Az uniós iránymutatások, keretszabályok vagy rendeletekben megengedett főbb horizontális 
és regionális támogatási kategóriák 

Regionális támogatás 
területei Támogatás célja: A 87(3)(a) 

területei 
A 87(3)c) 
területei 

Egyéb 
területe

k 

Vonatkozó összefoglaló (lásd a 
mellékletet) 

Induló beruházás (nagy 
cégek) 

Igen Igen Nem Regionális támogatás + általános 
csoportmentességi rendelet 

Induló beruházás (kkv-k) Igen Igen Igen Regionális támogatás + kkv-támogatás + 
általános csoportmentességi rendelet 

Környezetvédelmi 
ráfordítások 

Igen Igen Igen Környezetvédelmi támogatás + általános 
csoportmentességi rendelet 

K+F+I ráfordítások Igen Igen Igen K+F+I támogatás + általános 
csoportmentességi rendelet 

Közlekedési támogatás(*) Igen(*) Igen(*) Nem Regionális támogatás  
Puha támogatás (kkv-k) Igen Igen Igen kkv-támogatás + általános 

csoportmentességi rendelet 
Kockázatitőke-támogatás Igen Igen Igen Kockázatitőke-támogatás + általános 

csoportmentességi rendelet 
Általános gazdasági érdeket 
képviselő szolgáltatások 

Igen Igen Igen Általános gazdasági érdeket képviselő 
szolgáltatások 
 

Képzési támogatás Igen Igen Igen Képzési támogatás + általános 
csoportmentességi rendelet 

Megmentési és 
szerkezetátalakítási 
támogatás 

Igen Igen Igen Megmentési és szerkezetátalakítási 
támogatás 

* Támogatás a legtávolabbi térségekben vagy az alacsony népsűrűségű térségekben található vállalatoknál 
felmerült szállítási többletköltségek ellensúlyozására. 
 

 

4.    Az állami támogatások értékelése során alkalmazott 
alapmódszerek 
 
Az idők során megszerzett tapasztalatokra és szakértelemre alapozva az állami támogatás 
reformcsomagja kifinomultabb gazdasági megközelítést vezetett be az állami támogatás 
eseteinek értékelésében. Az állami támogatási intézkedések pozitív és negatív elemeinek 
értékelésére szolgáló pontosabb gazdasági kritériumok és módszertan kidolgozása a „kisebb, 
de célzottabb támogatás” céljának elérése érdekében. 
 
A gazdaságtan fontos szerepet játszik az állami támogatások elemezésében mind a 
támogatásnak a Szerződés 87. cikke (1) bekezdése szerint minősítésében, mind pedig a 
támogatási intézkedések összeegyeztethetőségének vizsgálatában. Az első szakasz 
vonatkozásában a Bizottság áttekintette a de minimis közleményeket (13. összefoglaló) a 
garanciáról szóló közleményt (12. összefoglaló) és jelenleg a piacgazdasági beruházási elvről 
szóló közleményt tekinti át. 
 
A támogatás összeegyeztethetőségének értékelése lényegében a támogatás pozitív hatásainak 
(amikkel a közérdek jól meghatározott céljainak eléréséhez hozzájárulnak) és negatív 
hatásainak (nevezetesen a verseny ebből eredő torzulásának) összevetése (az „összevető 
vizsgálat”). Az összeegyeztethetőnek nyilvánításhoz a támogatásnak szükségesnek és a 
közérdek konkrét céljának elérésével arányban állónak kell lennie. 
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A finomított közgazdasági megközelítés nem jelenti azt, hogy az állami támogatások minden, 
illetve az összes esetét konkrét és mélyreható értékelésnek vetik alá. Az összevető vizsgálat 
gazdasági logikájának használatával a Bizottság a gazdasági követelményeket tükrözte, amikor 
létrehozta az állami támogatások általános szabályait, egyidejűleg lehetőséget adva a sokkal 
megfelelőbb ellenőrző rendszerre. Ennek következtében a legkevésbé torzító eseteket nem 
tekintik állami támogatásnak (lásd a de minimis támogatásról készült 13. összefoglalót). 
Másodszor, mentesítik a bejelentési kötelezettség alól azokat az eseteket, amelyekre könnyen 
alkalmazható ex ante összeegyeztethetőségi követelményeket lehet kidolgozni (lásd az 1. 
tájékoztató anyagot az Általános Csoportmentességi Rendeletről). A következő szint, a 
szokásos értékelés lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a legtöbb esetet az előre 
megszabott feltételek révén értékelje (beleértve a támogatások intenzitását is), amelyek célja a 
támogatás arányosságának és szükségességének, illetve korlátozott torzító hatásainak 
biztosítása, vagyis amire vonatkozóan a finomított gazdasági értékelést teljes egészében előre 
elvégzik és amit a szabályok jogi feltételezései is tükröznek. Az ellenőrzés utolsó szintje – a 
részletes értékelés – a potenciálisan legnagyobb torzító hatású esetekre terjed ki, amelyek 
esetében a Bizottság eseti alapon bizonyosodik meg a támogatás gazdasági indokoltságáról. 
 

2. táblázat. Az értékelés fokozatai 
1 Nincs támogatás – de minimis 
2 Általános Csoportmentességi Rendelet 
3 Szokásos értékelés 
4 Részletes értékelés 

 
A kifinomultabb gazdasági megközelítés alapeleme az összevető vizsgálat. Ez alapvetően a 
javasolt intézkedés költség-haszon elemzése. 
 
Az összevető vizsgálat az elemzés alábbi elemeit írja elő: 
 
1. A közös érdek jól meghatározott célkitűzése 
 
A támogatásnak a közös érdek jól meghatározott célkitűzésére kell irányulnia (mint a 
növekedés, a foglalkoztatás, a kohézió, a környezetvédelem stb.). Ebbe a hatékonysági és a 
méltányossági célkitűzések egyaránt beletartoznak. A hatékonysági célkitűzés a piaci kudarc 
kiigazítását célozza (pl. külső gazdasági hatások, hiányos információk, összehangolási 
problémák). A méltányossági célkitűzés kiterjedhet a fogyatékkal élő munkavállalók 
alkalmazására is vagy a cégek ösztönzése arra, hogy a hátrányos helyzetű térségekben 
alapítsanak üzemeket. Egyes esetekben a támogatás engedélyezhető a jobban működő piacokra 
való áttérés előmozdítására is. 
 
2. Jól kidolgozott eszköz 
 
Az alapkérdés itt az arról való megbizonyosodás, hogy a támogatást jól tervezték meg a fent 
említett közös érdek célkitűzésének eléréséhez. Ennek során az alábbi három kérdésre adott 
válaszok meghatározó jelentőségűek: 
 

• Megfelelő szakpolitikai eszköz-e a támogatás? A tagállamok által választott 
szakpolitikai eszközök akadályozása nélkül az állami támogatást abban az esetben kell 
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használni, amelyben a szelektív eszköz (mint az állami támogatás) alkalmazásának 
előnyeit megállapították és igazolták. 
 

• Van-e ösztönző hatása? Megváltoztatja-e a támogatás a kedvezményezett 
magatartását? A kedvezményezettnek a támogatás révén olyan tevékenységekbe kell 
kezdenie, amelyeket i. a támogatás nélkül egyáltalán nem, vagy ii. csak korlátozott 
mértékben folytathatna. A cél az, hogy elkerüljék az állami támogatás biztosítását 
olyan tevékenységekhez, amelyeket a vállalat mindenképpen – még támogatás nélkül is 
– ugyanolyan mélységben folytatna (pl. az a képzés, amelyet a vállalat a működés 
érdekében egyébként is elindítana az alkalmazottai számára). 
 

• Arányos-e a támogatási intézkedés a megoldandó problémával: Ez a kérdés arra keres 
választ, hogy ugyanezt a magatartási változást kevesebb támogatással is el lehetett-e 
volna érni? A támogatás nagyságát és intenzitását a tevékenység végzéséhez 
minimálisan szükséges szintre kell korlátozni. A támogatást általában akkor mondják 
arányosnak, ha betartják a támogatásnak a törvényekben előírt legnagyobb intenzitását. 

 
Az elemzés elvégzéséhez a Bizottságnak meg kell határoznia a tények összehasonlításán 
alapuló forgatókönyvet. Az elképzelés szerint a támogatott projektet azzal a feltételezett 
helyzettel kell összehasonlítani, hogy nem nyújtanak támogatást. A közös érdek egyes 
célkitűzéseit (pl. a piaci kudarcot) és az ösztönző hatást (megváltozott-e a kedvezményezett 
magatartása?) csak ilyen módon lehet elemezni. 
 
3. A pozitív és a negatív hatások/egészében pozitív egyenleg mérlegelése 
 
Ez a kérdés a támogatás lehetséges negatív kihatásaira és azoknak a pozitív kihatásokkal 
ellensúlyozott nagyságára vonatkozik. 
 
A negatív kihatások elsősorban a versenyt és a kereskedelmet torzító hatások. Felölelhetik a 
kijutás megakadályozását és a nem hatékony cégek fennmaradását, a magánberuházások 
kiáramlását, a dinamikus ösztönzők bomlasztását, az állami támogatásnak a pénzügyi 
ráfordításokhoz kapcsolódó költségeit stb. 
 
Annak érdekében, hogy a támogatást összeegyeztethetőnek ítélhessék meg, igen nagyszámú 
negatív kihatást kell kellő mértékben összevetni a támogatás ennek megfelelően nagy számú 
pozitív hatásaival. Ennek az elemzésnek az elvégzéséhez az egyenlet mindkét oldalán lévő 
hatásokat minőségi és amennyiben lehetséges, mennyiségi értelemben is ki kell fejezni. A 
Bizottság elvégzi a piacokon a támogatási intézkedésnek a gyártókra és a fogyasztókra 
gyakorolt hatásainak mindenre kiterjedő értékelését. Az eredmények összessége a javasolt 
támogatási intézkedés jellemzőinek sorozatán fog alapulni és azt az egyes intézkedésenként 
fogják kiértékelni a részletes értékelés alapján. 
 
 

5.     Bejelentési és engedélyezési eljárások 
 

Az állami támogatás közösségi felügyelete az előzetes engedélyezés rendszerén alapul. E 
rendszer szerint a tagállamoktól megkövetelik, hogy a Bizottságot tájékoztassák („előzetes 
bejelentés”) bármely, állami támogatás nyújtásával vagy módosításával kapcsolatos tervről, és 
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egy ilyen támogatást nem léptethetnek hatályba addig, amíg arra a Bizottság az engedélyt meg 
nem adta („standstill-elv”). A Szerződés szerint a Bizottság hatáskörrel rendelkezik annak 
meghatározására, hogy a bejelentett támogatási intézkedés a Szerződés 87. cikkének (1) 
bekezdése értelmében állami támogatást valósít-e meg, és ha igen, akkor kaphat-e 
mentességet a Szerződés 87. cikkének (2) vagy (3) bekezdése szerint. A tagállamok 
semmiféle állami támogatást nem nyújthatnak, amíg annak bejelentése és a Bizottság által az 
engedélyezése nem történt meg. Minden olyan támogatás, amelyet a Bizottság jóváhagyása 
nélkül nyújtottak, automatikusan „jogellenes támogatásnak” minősül. A jelenlegi eljárási 
szabályok szerint a Bizottságnak nincs olyan kötelezettsége, hogy elrendelje a jogellenes 
támogatás behajtását a kedvezményezettektől, ha az a közös piaccal összeegyeztethetetlennek 
találtatott. Mi több, az európai bíróságok felismerték, hogy a nemzeti bírák illetékesek annak 
eldöntésében, vajon betartották-e a bejelentési eljárásokat, és ha nem, akkor elrendeljék a 
támogatás és az utána járó kamat visszafizettetését. 

Az utóbbi években a Bizottság megkezdte az állami támogatási eljárások korszerűsítését és 
egyszerűsítését. E célból a Tanács elfogadta az 1998. május 7-i 994/98/EK rendeletet, amely a 
Bizottságot képessé teszi arra, hogy úgynevezett „csoportmentességi rendeleteket” hozzon. 
Ezekkel a rendeletekkel a Bizottság az állami támogatás néhány kategóriáját, ha azok 
bizonyos feltételeknek megfelelnek, a Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilváníthatja, 
ezáltal pedig mentesítheti azokat az előzetes bejelentés és a bizottsági jóváhagyás 
követelménye alól. Korábban a Bizottság elfogadott több csoportmentességi rendeletet. 2008-
ban azonban ezeket a rendeleteket felváltotta az új csoportmentességi rendelet, amely 
egységesíti a meglévő jogi kereteket és bevezeti az intézkedések további új típusait, amelyek 
mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól. Ennek eredményeként a tagállamok az ebben a 
csoportmentességi rendeletben rögzített feltételeknek megfelelő támogatásokat nyújthatnak, 
anélkül hogy előzetes bejelentést kellene tenniük és a Bizottság egyetértését meg kellene 
szerezniük. A csoportmentességi rendelet a mellékletben található (1. adatlap). Egy másik 
rendelet kodifikálja a de minimis szabály alkalmazását, amely előírja, hogy az a támogatás, 
amelyet egy vállalatnak nyújtottak, amely három éven belül a 200 000 EUR küszöbérték alatt 
van és amely bizonyos feltételeknek eleget tesz, a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése 
értelmében állami támogatást nem valósít meg, mivel a kereskedelemre nincs hatással, illetve 
a versenyt nem torzítja (13. adatlap). Ezért ezeket a támogatásokat nem kell bejelenteni. 

 

A korszerűsítési folyamat eredményeként megkülönböztetést kell tenni a támogatási 
intézkedések két típusa között: 
 

• A bejelentési kötelezettség alól mentesített támogatási intézkedések 
 
Azokat az egyedi támogatási intézkedéseket vagy támogatási programokat, amelyek a 
csoportmentességi rendeletben meghatározott összes feltételt teljesítik, a Bizottságnak nem 
kell bejelenteni. A tagállamnak ehelyett az intézkedés végrehajtását követő 20 munkanapon 
belül be kell nyújtania a Bizottsághoz a támogatási intézkedés tömör ismertetését. Amikor a 
támogatási intézkedés a de minimis rendeletben rögzített összes feltételt teljesíti (lásd a 13. 
adatlapot), akkor még olyan követelmény sincs, hogy ilyen összefoglaló információt 
benyújtson (bár a tagállamoknak kötelességük az ilyen támogatás figyelemmel kísérése, a de 
minimis rendeletnek megfelelően). A bejelentés alól az általános csoportmentességi rendelet 
alapján mentesített intézkedések vonatkozásában a tagállamnak az is kötelessége, hogy az 
interneten közzétegye az érintett rendelkezés teljes szövegét és mindaddig ott tartsa, amíg az 
intézkedés hatályban van. 
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• Bejelentési kötelezettség alá tartozó támogatási intézkedések 
 
1999.03.22-én a Tanács elfogadta a 659/1999/EK rendeletet (amelyet később módosítottak),10 
amely az állami támogatás területén betartandó eljárási szabályokat határozta meg. Ezt 
követte a 794/2004/EK bizottsági rendelet,11 a fent említett tanácsi rendelet végrehajtásáról. 
Az alábbiakban egy rövid áttekintés következik a szokásos bejelentés esetére alkalmazandó 
szabályokról: 

 

• Bejelentés 
 

Az érintett tagállam (a központi hatóságok) kötelessége a tervezett támogatási intézkedések 
bejelentése, állandó képviseletükön keresztül. Az ügyintézés felgyorsítása érdekében a 
Bizottság, a támogatások legtöbb típusára, szabványos bejelentési űrlapokat alakított ki. A 
bejelentési folyamat megkönnyítésére és felgyorsítására a tagállamok rendelkezésére 
bocsátottak egy célirányos szoftvert („SANI”). 

A meglévő támogatás bizonyos kisebb változtatásaira egyszerűsített bejelentési rendszer 
vonatkozik és egy gyorsabb döntéshozatali eljárás. Ilyen egyszerűsített rend csak akkor 
fogadható el, ha a Bizottságot az érintett, meglévő támogatás megvalósulásáról rendszeresen 
tájékoztatták. 

 

• Kiegészítő információk kérése 
 

Ha a bejelentés hiányos, a Bizottság további információkat kér. Az érintett tagállamnak 
általában 20 napja van arra, hogy ezt a tájékoztatást megadja. 

 

• Vizsgálat és határozat 
 

A Bizottságnak két hónapon belül kell megvizsgálnia a javasolt támogatást. A kéthónapos 
időszak azon a napon indul, amikor a Bizottság minden, az eset értékeléséhez szükséges 
információt megkapott, és a bejelentés teljesnek tekinthető. Ez a vizsgálat rendszerint vagy 
egy „kifogást nem emelt” határozattal vagy egy „a 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás 
kezdeményezéséről szóló határozattal” zárul. 

Ha a Bizottság úgy dönt, hogy nem emel kifogást, az érintett támogatási intézkedés 
végrehajtható. 

A Bizottság a 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásokat akkor kezdeményezi, ha kétségei 
vannak a bejelentett támogatási intézkedésnek a közös piaccal való összeegyeztethetőségével 
kapcsolatban. Ilyen esetekben a Bizottság „hivatalos vizsgálatot” indít. A támogatásról közzé 
tesz egy ismertetést a HL-ben és webhelyén, és az érintett tagállamot és az érdekelt feleket 
felkéri, hogy tegyék meg észrevételeiket. A vizsgálat végén a Bizottság végleges döntést hoz. 
Ez lehet pozitív (a támogatást meg lehet valósítani), negatív (a támogatást nem lehet 
megvalósítani), vagy lehet pozitív, de feltételekhez kötött (a támogatást meg lehet valósítani, 

                                                 
10 Hivatalos Lap L 83., 1999.3.27., 1. o. 
11 Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 
659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK rendelet, Hivatalos Lap L 140., 2004.4.30., 1–
134. o. 



 17  

ha bizonyos feltételek teljesülnek). Egy ilyen vizsgálat esetében az előirányzott várható 
időtartam legfeljebb 18 hónap. 

A Szerződés 230. cikke értelmében bármelyik határozatot felülvizsgálhatja az Európai 
Bíróság. A Bizottság visszafizettetéssel kapcsolatos határozatainak végrehajtása tekintetében 
a nemzeti bíróságoknak is van szerepük. 

6.    Állami támogatás a Strukturális Alapok programjaiban 

A strukturális alapok 2007–2013-ra szóló működési programjai tartalmaznak egy szabványos 
záradékot, amely jelzi, hogy „az e program keretében közpénzekből juttatott támogatásnak 
meg kell felelnie az állami támogatásokra vonatkozó, a közpénzek biztosításakor érvényben 
lévő eljárási és anyagi szabályoknak”. Ennek a feltételnek a teljesítése az irányító hatóságok 
felelőssége. 
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Melléklet: Az állami támogatásra vonatkozó összefoglalók 
 
A 13 összefoglaló mindegyike egy konkrét állami támogatási témára vonatkozik, amelyet 
támogatási kategóriák vagy támogatási eszközök szerint állítottak össze. 

Minden egyes összefoglaló tömören ismerteti az érintett témára vonatkozó főbb 
rendelkezéseket. Megadja a vonatkozó bizottsági rendeletre, iránymutatásra, keretszabályra, 
közleményre vagy hirdetményre való pontos hivatkozását is. Az összefoglalókon hivatkozott 
jogszabályi szövegek teljes változatai a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html) is rendelkezésre 
állnak. 

 

1. összefoglaló  Általános Csoportmentességi Rendelet 
2. összefoglaló  Az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel kapcsolatos támogatás 
3. összefoglaló  Támogatás a kutatás-fejlesztés és az innováció számára 
4. összefoglaló  Regionális támogatás 
5. összefoglaló  Támogatás a nehézségekkel küzdő cégek megmentéséhez és 

szerkezetátalakításához 
6. összefoglaló  Támogatás kis- és középvállalkozásoknak 
7. összefoglaló  Foglalkoztatási támogatás 
8. összefoglaló  Képzési támogatás 
9. összefoglaló  Kockázati tőkével kapcsolatos intézkedések 
10. összefoglaló   Állami támogatási elemek a föld és épületek állami hatóságok által 

történő értékesítésében 
11. összefoglaló  Általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatások 
12. összefoglaló  Garancia közlemény 
13. összefoglaló  A de minimis szabály 
 
 
Figyelmeztetés: 
A csatolt összefoglalók tömör és gyakran egyszerűsített összefoglalót adnak az állami 
támogatásokra vonatkozó jogszabályokról. Nyilvánvaló, hogy az ezekben a tájékoztató 
anyagokban bemutatott összefoglalókból és táblázatokból semmiféle jogok nem 
származtathatók. Az egyes területekre alkalmazandó szabályok hitelesebb változatáért 
az olvasónak a vonatkozó jogszabályok teljes szövegét kell megtekintenie, amelyek 
pontos hivatkozásait minden összefoglaló megadja. 

A Vademecum e változatának frissítése 2008. szeptember 30-án történt. 
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1. összefoglaló Általános Csoportmentességi Rendelet 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos 
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi 
rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 
általános csoportmentességi rendelet) foglalja össze (Hivatalos Lap, L 214., 2008.8.9., 3–47. 
o.). 

Az általános csoportmentességi rendeletnek az egyes támogatási kategóriákra való 
alkalmazásával kapcsolatos további részletei a vonatkozó téma alapján az ezen melléklet 
különböző összefoglalóiban találhatók meg. 

Hatály 
Az általános csoportmentességi rendelet a halászat és az akvakultúra, a mezőgazdaság és a 
szénágazat12, valamint az acélipari, hajóépítési és szintetikusszál-ágazat regionális 
támogatásai kivételével a gazdaság minden ágazatára, valamint a gazdasági tevékenység 
meghatározott ágazatait (az idegenforgalom kivételével) célzó regionális támogatási 
programokra vonatkozik. Nem vonatkozik az exporthoz kapcsolódó tevékenységekre vagy a 
hazai áruk használatát az importárukkal szemben előnyben részesítő tevékenységekre. Nem 
vonatkozik a nagy vállalkozásoknak szánt ad hoc támogatásokra, a regionális befektetési és 
foglalkoztatási támogatásokra. 
 
Az általános csoportmentességi rendelet egyedi támogatási plafonokat13 ír elő (az 
intézkedések valamennyi kategóriájára), amely alatt a támogatás alkalmazható. 
 

Koncepciók 
Az általános csoportmentességi rendeletben felsorolt és az abban előírt feltételeknek és 
kritériumoknak megfelelő intézkedések mentességet kapnak a bejelentési kötelezettség alól. A 
tagállamok ezért a Bizottság további értékelése nélkül is szabadon végrehajthatják őket. 
 
Az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá nem tartozó támogatás továbbra is 
bejelentés köteles és a Bizottság az állami támogatások esetén szokásos eljárással értékeli. 
 
Az általános csoportmentességi rendelet egységes szerkezetbe foglalja és harmonizálja a 
korábban különböző rendeletekben foglalt szabályokat. A bejelentés alóli mentesség alá 
tartozó területeket a támogatások eddig mentesítésben nem részesülő öt típusával is kibővíti 
(környezetvédelmi támogatás, innovációs támogatás, a nagy vállaltoknak nyújtott kutatási és 
fejlesztési támogatás, kockázati tőke formájában nyújtott támogatás és női vállalkozók újonnan 
létrehozott vállalkozásai számára nyújtott támogatás). 
 

                                                 
12 Ugyanakkor a képzési támogatás, a kockázati tőke, a K+F+I, a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő 
munkavállalók számára nyújtott támogatás és a környezetvédelmi támogatás bizonyos feltételek esetén az 
általános csoportmentességi rendeletnek megfelelően alkalmazható. 
13 Pl. max. 7,5 millió EUR összegű környezetvédelmi beruházás, tanácsadás kkv-k számára 2 millió EUR 
összegben, 20 millió EUR alapkutatásokra, 10 millió EUR ipari kutatásokra, 10 millió EUR fogyatékkal élő 
munkavállalók számára. 
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Az általános csoportmentességi rendelet kizárólag az olyan átlátható támogatásokra 
vonatkozik, mint a vissza nem térítendő támogatások és kamattámogatások, és azokra a 
kölcsönökre, amelyekben a bruttó támogatástartalom figyelembe veszi a referencia-
kamatlábat, valamint garanciarendszerekre, pénzügyi intézkedésekre (felső korláttal) és 
bizonyos körülmények között a visszatérítendő előlegekre. 
 
A támogatás csak akkor megengedhető, ha ösztönző hatású. Az általános csoportmentességi 
rendelet különböző és eltérő összetettségű kritériumokat állapít meg az ösztönző hatás 
ellenőrzésére: i. egyes támogatási intézkedés-típusok esetén az intenzitást vélelmezni kell; ii. 
kkv-k esetében az ösztönző hatás jelen van, amennyiben a támogatás iránti kérelmet a projekt 
elindulása előtt nyújtották be; és iii. nagy vállalkozások esetében a fentieken túl a tagállamnak 
ellenőriznie kellett a dokumentációban szereplő legalapvetőbb feltételeket. 

Az ide tartozó támogatások kategóriái és a támogatások intenzitása   
 
Az általános csoportmentességi rendelet a támogatások alábbi kategóriáit engedélyezi: 
 

• a kkv-knak nyújtott támogatások, 
• támogatás a kutatás és az innováció céljára, 
• regionális fejlesztési támogatás, 
• képzési támogatás, 
• foglalkoztatási támogatás, 
• kockázati tőke formájában nyújtott támogatás, 
• környezetvédelmi támogatás, 
• vállalkozási szellemet ösztönző támogatás 

 
3. táblázat. Az általános csoportmentességi rendelet alapján alkalmazandó intézkedési kategóriák, a 

vonatkozó támogatások összegei és a támogatások intenzitása  
Az intézkedése típusa Az általános csoportmentességi 

rendelet alapján megengedhető 
maximális összeg 

Az általános csoportmentességi 
rendelet szerinti támogatási 

intenzitás 
Regionális beruházási és 
foglalkoztatási támogatás (csak a 
támogatásra jogosult területeken) 
(13. cikk) 
 
(nagy, közép- és kisvállalkozások) 
 

100 millió EUR költségű támogatható 
befektetéshez adható maximális 
támogatás 75%-ánál kisebb támogatás 

•  A tartományi segélyek 
okmánya szerinti regionális 
támogatási intenzitás; és 
• + 20 százalékpont a 
kisvállalkozások esetén; 
• +10 százalékpont a 
középvállalkozások esetén (a 
nagyberuházási projektek és a 
közlekedés kivételével)14 

                                                 
14 A mezőgazdaságra eltérő intenzitások vonatkoznak. 



 23  

Az intézkedése típusa Az általános csoportmentességi 
rendelet alapján megengedhető 

maximális összeg 

Az általános csoportmentességi 
rendelet szerinti támogatási 

intenzitás 
Az újonnan alapított 
kisvállalkozásoknak nyújtott 
támogatás (14. cikk) 

•  vállalkozásonként 2 millió EUR a 
87. cikk (3) bekezdésének a) pontja 
szerinti régiókban 
•  vállalkozásonként 1 millió EUR a 
87. cikk (3) bekezdésének c) pontja 
szerinti régiókban 
•  a vállalkozásonkénti éves összeg 
– maximum a fenti támogatási 
összegek 33%-a  

A 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontja szerinti régiók 
•  35% a vállalkozás alapítását 
követő első három évben 
•  25% ezt követően két évig 
 
A 87. cikk (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti régiók 
•  25% a vállalkozás alapítását 
követő első három évben 
15 % az azt követő két évig15 

Kkv-k beruházási és foglalkoztatási 
támogatása (csak a támogatásra 
jogosult területeken) (15. cikk) 
 
Mezőgazdasági termékek 
feldolgozását és forgalomba 
hozatalát célzó befektetésre 

7,5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 
 
 
7,5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

•  20% a kis vállalkozások 
esetében 
•  10% a középvállalkozások 
esetében 
 
 
•  75% a legkülsőbb régiókban 
•  65% az égei-tengeri kis 
szigeteken 
•  50% a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
régiókban 
40% az összes többi régióban 

Női vállalkozók által újonnan 
alapított vállalkozások támogatása  

1 millió EUR vállalkozásonként 
(évente ennek max. 33%-a) 

15% az első öt évben 
 

A kkv-k számára nyújtott 
tanácsadási támogatás  

2 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

50% 

Kkv-k vásárokon való részvételéhez 
nyújtott támogatás  

2 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

50% 

Kockázatitőke-támogatás 
 

12 hónapra célvállalkozásonként 1,5 
millió EUR  

n.a. 

Kutatási és fejlesztési támogatás 
 

•  alapkutatás: 20 millió EUR 
•  ipari kutatás: 10 millió EUR 
•  egyéb: 7,5 millió EUR 
vállalkozásonként és projektenként 
 
• EUREKA esetén 2-szeres16 

nagyvállalkozások 
•  alapkutatás: 100% 
•  ipari kutatás: 50% 
•  kísérleti fejlesztés: 25% 
 
Középvállalkozások: 
•  ipari kutatás: 60% 
•  kísérleti fejlesztés: 35% 
 
kisvállalkozások: 
•  ipari kutatás: 70% 
•  kísérleti fejlesztés: 45% 
+15 százalékpont (összesen 
80%-ig) ha az együttműködők 
száma legalább kettő 

                                                 
15 Bizonyos esetekben előfordul a támogatható költségek 5%-át kitevő pótlék is.  
16 Az EUREKA a piacorientált ipari kutatást és fejlesztést célzó páneurópai hálózat. 



 24  

Az intézkedése típusa Az általános csoportmentességi 
rendelet alapján megengedhető 

maximális összeg 

Az általános csoportmentességi 
rendelet szerinti támogatási 

intenzitás 
Támogatás műszaki 
megvalósíthatósági tanulmányokhoz 
 

•  alapkutatás: 20 millió EUR 
•  ipari kutatás: 10 millió EUR 
•  egyéb: 7,5 millió EUR 
vállalkozásonként és projektenként 
• EUREKA esetén 2-szeres 

•  kkv-k: 75% ipari kutatási 
tanulmányokra, 50% kísérleti 
fejlesztési tanulmányokra; 
 
•  nagyvállalkozások: 65% 
ipari kutatási tanulmányokra, 
40% kísérleti fejlesztési 
tanulmányokra; 

Támogatás iparjogvédelmi 
költségekhez a kkv-k részére  

5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

•  alapkutatás: 100% 
•  ipari kutatás: 50% 
•  kísérleti fejlesztés: 25% 
 

Támogatás fiatal, innovatív 
vállalkozásoknak;  

•  1 millió EUR 
•  1,5 millió EUR a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
régiókban 
• 1,25 millió EUR a 87. cikk (3) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
régiókban 

n.a. 

A mezőgazdasági és halászati 
ágazatban nyújtott kutatási és 
fejlesztési támogatás 

meghatározott feltételek mellett 100% meghatározott feltételek 
mellett 

Támogatás kkv-k számára 
innovációs szaktanácsadási 
szolgáltatásokhoz és 
innovációtámogató 
szolgáltatásokhoz; 

200 000 EUR vállalkozásonként 3 
éven belül 

75% nemzeti vagy európai 
tanúsítás nélkül 

Támogatás magas képzettségű 
személyzet kölcsönzéséhez 

n.a. 50% vállalkozásonként 3 évre, 
kölcsönvett személyenként 

Képzési támogatás 2 millió EUR képzési programonként •  25% szakosított képzésnél 
•  60% általános képzésnél 
•  +10 százalékpont 
fogyatékkal élő/hátrányos 
helyzetű munkavállalónként 
•  +20 százalékpont a 
kisvállalkozások esetén 
•  +10 százalékpont a 
középvállalkozások esetén 
 100% tengeri szállítás esetén 

Támogatás bértámogatás formájában 
fogyatékkal élő/hátrányos helyzetű 
munkavállaló felvételéhez  

5 millió EUR vállalkozásonként és 
évenként 

50% 

Támogatás bértámogatás formájában 
fogyatékkal élő/hátrányos helyzetű 
munkavállaló foglalkoztatásához  

10 millió EUR vállalkozásonként és 
évenként 

75% 

A fogyatékkal élő munkavállalók 
foglalkoztatása többletköltségeinek 
ellentételezésére nyújtott támogatás 

10 millió EUR vállalkozásonként és 
évenként 

100% 
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Az intézkedése típusa Az általános csoportmentességi 
rendelet alapján megengedhető 

maximális összeg 

Az általános csoportmentességi 
rendelet szerinti támogatási 

intenzitás 
A közösségi környezetvédelmi 
szabványok túlteljesítéséhez nyújtott 
beruházási támogatás vagy 
közösségi szabványok hiányában a 
környezetvédelem szintjének 
emeléséhez nyújtott támogatás 

7,5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

Nagyvállalkozások 35% 
Középvállalkozások: 45% 
Kisvállalkozások 55% 

A közösségi környezetvédelmi 
szabványokat túlteljesítő 
szállítójárművek beszerzéséhez 
nyújtott támogatás  

7,5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

Nagyvállalkozások 35% 
Középvállalkozások: 45% 
Kisvállalkozások 55% 

A kkv-k részére a jövőbeni 
közösségi szabványokhoz előre 
történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
támogatás 
 

7,5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

Ha a bevezetés a szabvány 
hatálybalépése előtt legalább 
három évvel történik: 
•  15% a kisvállalkozások 
esetében 
•  10% a középvállalkozások 
esetében 
 
Ha a bevezetés a szabvány 
hatálybalépése előtt egy-három 
évvel történik: 10% a 
kisvállalkozások esetében 

Az energiamegtakarítási 
intézkedésekhez nyújtott beruházási 
támogatás 
 

7,5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

A kiszámítás két módja: 
1. beruházási többletköltségek 
(nettó) 
•  Nagyvállalkozások 60% 
•  Középvállalkozások: 70% 
•  Kisvállalkozások 80% 
 
2. beruházási többletköltségek 
(bruttó) 
•  Nagy vállalkozások 20% 
•  Középvállalkozások: 30% 
 Kisvállalkozások 40% 

A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermeléshez nyújtott 
támogatás 
 

7,5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

Nagyvállalkozások 45% 
Középvállalkozások: 55% 
Kisvállalkozások 65% 

A megújuló forrásokból származó 
energiákhoz nyújtott beruházási 
támogatás 
 

7,5 millió EUR vállalkozásonként és 
projektenként 

Nagyvállalkozások 45% 
Középvállalkozások: 55% 
Kisvállalkozások 65% 

Támogatás a környezetvédelmi 
tanulmányok számára 
 

n.a. Nagyvállalkozások 50% 
Középvállalkozások: 60% 
Kisvállalkozások 70% 

A környezetvédelemhez 
adócsökkentés formájában nyújtott 
támogatás 
 

n.a. Nincs intenzitás (csak akkor 
megengedhető, legfeljebb 10 
évre, ha legalább a közösségi 
minimumot megfizették) 

 
Halmozás 
Lehetőség van az általános csoportmentességi rendelet különböző intézkedéseinek 
halmozására, amennyiben eltérő azonosítható támogatható költségre vonatkoznak. Ugyanazon 
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támogatható költségek tekintetében nincs mód a halmozásra az egymást részben vagy teljesen 
átfedő költségek esetében, mivel ez a halmozás a jelenlegi általános csoportmentességi rendelet 
értelmében megengedhető legnagyobb támogatási intenzitás túllépéséhez vezetne. 
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2. összefoglaló  Az éghajlatváltozással és 
környezetvédelemmel kapcsolatos támogatás 
 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatást 
foglalja össze (Hivatalos Lap C 82., 2008.4.1., 1. o.) (a továbbiakban ebben az 
összefoglalóban: iránymutatás). Adatokat is tartalmaz az általános csoportmentességi 
rendeletnek a környezetvédelmi támogatásokra való alkalmazásáról. 

Hatály 
Az iránymutatás a fizikai környezetben vagy a természeti erőforrásokban bekövetkező kár 
enyhítését vagy megelőzését célzó, vagy ezen erőforrások hatékony felhasználásának 
bátorítására irányuló lépésekhez nyújtott támogatásokra vonatkozik. Az állami támogatások 
ezen a történő ellenőrzése biztosítja, hogy az intézkedések a környezet nagyobb fokú 
védelméhez vezessenek, mintha a támogatásra nem került volna sor és a támogatás pozitív 
hatásai felülmúlják a negatív hatásokat. 

Általános szabályként az iránymutatás az összes olyan ágazatra vonatkozik, amelyekről a 
Szerződés rendelkezik, beleértve azokat az ágazatokat, amelyek az állam támogatásokról 
szóló részletesebb közösségi szabályozás hatálya alá tartoznak (kivéve, ha ezek a szabályok 
más írnak elő). Az iránymutatás ugyanakkor nem vonatkozik a következőkre: 

• Sem a K+F-hez, sem pedig a környezetbarát termékek tervezéséhez és gyártásához 
biztosított támogatásokra. Az iránymutatás vonatkozik azonban a saját szennyezés 
csökkentése érdekében beszerzett ökoinnovatív javakra nyújtott beruházási 
támogatásokra; 

• Képzési támogatás a környezetvédelem terén; 
• Az elsődleges mezőgazdasági termelés területe, amennyiben az intézkedéseket már 

lefedik a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatnak nyújtott állami támogatásokról 
szóló közösségi iránymutatás17; 

• A halászatra és az akvakultúrára kizárólag akkor alkalmazandók, ha egyéb konkrét 
rendelkezések nincsenek; 

• Az átállási költségekre; 
• A távfűtésre, kivéve, ha energiamegtakarításhoz vezet; 
• A légi, közúti, belvízi és tengeri szállítási infrastruktúrára; 
• A környezetbarát termékek, gépek vagy közlekedési eszközök tervezésére és 

gyártására, hogy kevesebb természeti erőforrást használjanak fel, valamint hogy 
növeljék a biztonságot és a higiéniát; 

• Szénmegkötés és -tárolás 
 

Értékelés 
Az iránymutatás tükrözi az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési tervben rögzített 
megközelítést, amely az állami támogatások elemzésének finomabb megközelítését és egy 
összevető vizsgálat bevezetését szorgalmazza. Ennek eredményeképpen az iránymutatás 
                                                 
17 Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, 2007–
2013, HL C 319., 2006.12.27. 
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olyan szabályokat biztosít, amelyek révén a Bizottság szabványos értékelést (ebben az állami 
támogatás összeegyeztethetőnek minősülhet, amennyiben eleget tesz az iránymutatás 3. 
szakaszában foglalt egyszerűbb kritériumoknak) vagy részletes értékelést (ezt az iránymutatás 
5. szakasza tartalmazza) is végezhet, amely az intézkedések alaposabb elemzését és egy 
összevető vizsgálat egyenkénti elvégzését igényli. Elvileg az iránymutatás előírja, hogy a 
Bizottság vizsgálja meg a környezetvédelem területén foganatosított állami támogatási 
intézkedések ösztönző hatását, szükségességét és arányosságát. 
 

4. táblázat. Az iránymutatás értelmében részletes értékelést elindító küszöbértékek* 

Intézkedés típusa Szokásos értékelés Részletes értékelés 
Az általános csoportmentességi rendelet 
hatálya alá tartozó intézkedések 

Igen (ha az általános 
csoportmentességi 

rendelet feltételei nem 
teljesülnek) 

Minden intézkedés, amelyet az általános 
csoportmentességi rendelet alapján 
egyedileg kell bejelenteni 

Minden beruházási támogatás (a típustól 
függetlenül) 

Igen 7,5 millió EUR vállalkozásonként  

Energiamegtakarításra nyújtott működési 
támogatás 

Igen 5 millió EUR vállalkozásonként, öt 
éven át  

Megújuló forrásokból termelt villamos 
energia és/vagy megújuló hő együttes 
termelésére nyújtott működési támogatás 

Igen Az ebből eredő megújuló 
villamosenergia-termelési kapacitás 
meghaladja a 125 MW-ot 

Bioüzemanyag termelésére nyújtott 
működési támogatás 

Igen Az ebből eredő termelési kapacitás 
meghaladja az évi 150 000 MW-ot 

Kapcsolt energiatermeléshez nyújtott 
működési támogatás 

Igen Az ebből eredő kapcsolt 
villamosenergia-termelési kapacitás 
meghaladja a 200 MW-ot 

A környezetvédelmi adó alóli mentesítés 
vagy annak csökkentése formájában 
nyújtott támogatás 

Igen Nem 

* Az iránymutatásban meghatározott és a fenti táblázatban nem szereplő összes többi környezetvédelmi 
intézkedés esetében csak szabványos értékelést kell végezni. 

 

Támogatási intézkedések 
 
A közösségi környezetvédelmi szabványokat túlteljesítő, vagy a környezetvédelem 
szintjét emelő vállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás (közösségi szabványok 
hiányában). 

• Támogatható költségek: Szigorúan a magasabb szintű környezetvédelem 
megvalósításához szükséges beruházási többletköltségekre korlátozódik. A működési 
előnyt/költséget 5 évre veszik figyelembe. A támogatható beruházások célja földterület, 
épület, üzemi berendezés és technológiai transzfer lehet. Támogatás nem adható olyan 
szabvány elérésére, amelyet már elfogadtak, de még nem lépett hatályba. 

 
A közösségi környezetvédelmi szabványokat túlteljesítő, vagy a környezetvédelem 
szintjét emelő új szállítójárművek beszerzésére nyújtott beruházási támogatás 
(közösségi szabványok hiányában). 

• Támogatható költségek: Szigorúan a magasabb szintű környezetvédelem 
megvalósításához szükséges beruházási többletköltségekre korlátozódik. A működési 
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előnyt/költséget 5 évre veszik figyelembe. Támogatás már elfogadott, de még hatályba 
nem lépett közösségi szabványoknak eleget tevő új közúti, vasúti, belvízi és tengeri 
szállítójárművek beszerzésére nyújtott támogatás, amennyiben az új szabvány nem 
visszamenőleges hatályú. Támogatás a meglévő közlekedési eszközök felújítására is 
adható. 

 
A jövőbeni közösségi szabványokhoz előre történő alkalmazkodásra nyújtott beruházási 
támogatás. 

• Támogatható költségek: Szigorúan a magasabb szintű környezetvédelem 
megvalósításához szükséges többletköltségekre korlátozódik. A működési előnyt/költséget 
5 évre veszik figyelembe. A támogatható beruházások célja földterület, épület, üzemi 
berendezés és technológiai transzfer lehet. A támogatás megengedett, ha az 
alkalmazkodás a közösségi szabvány hatályba lépését legalább egy évvel megelőzően 
történik. 

 
Energia-megtakarítást szolgáló támogatás 

Beruházási támogatás 

• Támogatható költségek: Szigorúan az energia-megtakarítással és a közösségi 
szabványokban meghatározott nagyobb energia-megtakarítással közvetlenül összefüggő 
többletköltségekre korlátozódik. A beruházás futamidejének első három évében (a kkv-k 
esetében), első négy évében (az EU CO2 ETS-en (kibocsátáskereskedelmi rendszerén) 
kívüli nagy vállalkozások esetében) vagy az első öt évben (az EU CO2 ETS részét képező 
nagy vállalkozások esetében) keletkező működési előnyök és működési költségek. A 
támogatható beruházások célja földterület, épület, üzemi berendezés és technológiai 
transzfer lehet. 

 
Működési támogatás 

• A támogatás a nettó termelési többletköltségek kompenzálására korlátozódik, az energia-
megtakarításból előnyök beszámításával. A kapott beruházási támogatást a termelési 
költségekből le kell vonni. Öt évre korlátozódik. 

 
A megújuló energiaforrásokra nyújtott támogatás 

Beruházási támogatás 

• Támogatható költségek: Szigorúan a kedvezményezett által az azonos kapacitású 
hagyományos erőművel vagy fűtőerőművel összehasonlítva viselt beruházási 
többletköltségekre korlátozódik. A támogatásra jogosult költségeket a működési előnyök 
és a beruházás első öt évében felmerülő működési költségek nélkül kell kiszámítani. A 
támogatható beruházások célja földterület, épület, üzemi berendezés és technológiai 
transzfer lehet. 

• Bioüzemanyagokra kizárólag a fenntartható bioüzemanyagok tekintetében adható 
támogatás. 

 
Működési támogatás 

• A megújuló energiaforrásokból származó energia előállításának költségei és az érintett 
energiafajta piaci ára közötti különbség fedezésére. 

 
Kapcsolt energiatermelés támogatása 



 30  

Beruházási támogatás 

• Támogatható költségek: a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelő üzem 
megvalósításához szükséges, a referencia beruházással összehasonlított beruházási 
többletköltségre korlátozódik. A működési előnyök és a beruházás első öt évében 
felmerülő költségek nélkül kell kiszámítani. A támogatható beruházások célja földterület, 
épület, üzemi berendezés és technológiai transzfer lehet. 

 
Működési támogatás 

• A megújuló energiára vonatkozó azonos szabályok alkalmazandók. Jogosult 
létesítmények: A köz számára villamos energiát és hőt szolgáltató vállalkozások részére, 
amennyiben az előállítás költségei meghaladják a piaci árat. Ipari felhasználásához csak 
amennyiben bizonyítható, hogy az egységnyi energia az adott technikával történő 
termelésének költségei meghaladják az egységnyi hagyományos energia piaci árát. 

 
Energiahatékony távfűtéshez nyújtott támogatás 

• Támogatható költségek: Szigorúan a kedvezményezett által az azonos kapacitású 
hagyományos fűtőrendszerrel összehasonlítva viselt beruházási többletköltségekre 
korlátozódik. A támogatásra jogosult költségeket a működési előnyök és a beruházás első 
öt évében felmerülő működési költségek nélkül kell kiszámítani. A támogatható 
beruházások célja földterület, épület, üzemi berendezés és technológiai transzfer lehet. 

 
Hulladékkezeléshez nyújtott támogatás 

• Támogatható költségek: Hulladékkezeléshez elvezető beruházás megvalósításához 
szükséges és a kedvezményezett által viselt beruházás többletköltségeire korlátozódik a 
referencia-beruházással összevetve A működési előnyök és a beruházás első öt évében 
felmerülő működési költségek nélkül kell kiszámítani. 

• Bizonyos feltételek mellett magában foglalja az újrafelhasználást, az újrahasznosítást és a 
visszanyerést. Célja a más vállalkozások által okozott szennyezés csökkentése. Nem 
tartozik bele a támogatás kedvezményezettje által okozott szennyezés. 

 
A szennyezett területek szennyeződésmentesítéséhez nyújtott támogatás 

• Ha a szennyezésért felelős személy nem azonosított vagy nem terhelhető rá a költség, a 
telek rehabilitációjáért felelős személy támogatást kaphat. A „szennyező” a valamennyi 
tagállamban alkalmazandó törvények értelmében a szennyezésért felelős személy. 

• A támogatható költségek egyenlők a helyrehozás költségével, levonva belőle a fölterülte 
értéknövekedését. 

 
Támogatás vállalkozások áthelyezéséhez 

• Egyes vállalkozások új telephelyekre való áthelyezéséhez támogatás csak akkor adható, ha 
a helyszín megváltoztatását környezetvédelmi okok indokolják, és ha azt igazgatási vagy 
bírói döntés rendelte el, vagy arról a vállalkozás és az illetékes állami hatóság állapodott 
meg. Emellett az áthelyezett cégnek az új helyszínén alkalmazandó a legszigorúbb 
környezetvédelmi szabványoknak kell megfelelnie. 

• A támogatható költségeket az áthelyezés nettó költségeire kell korlátozni. A Bizottság 
beszámítja az előnyöket (azaz az elhagyott üzem eladásából vagy bérbeadásából, vagy 
kisajátítás esetén a kárpótlásból származó hozamot) és a költségeket (földterület 
megvásárlása, új üzem építése vagy megvásárlása, szerződéses kötbérek). 
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Értékesíthető engedélyek rendszerei formájában nyújtott támogatás 

• A támogatás csak akkor lehet összeegyeztethető, ha a rendszereket a kötelező közösségi 
szabványokon túlmutató környezetvédelmi célok elérésre alakították ki, ha az kiosztás 
átlátható és objektív, ha az engedélyek vagy a piaci árak alatti kedvezmények 
vállalkozásonként nem haladják meg a szükségleteit, ha nem részesítik kedvezményben az 
új belépőket és a belépésnek nincsenek indokolatlan akadályai. 

• Az állami támogatás szükségességét és arányosságát értékelni kell. A támogatás nélkül 
(azaz teljes körű árverés nélkül) az engedélyezési rendszernek a termelési költségek 
jelentős megnövekedéséhez kell vezetnie, ami az értékesítések jelentős visszaesése nélkül 
nem hárítható át a fogyasztókra és nem lehetséges a kibocsátási szintek csökkentése és az 
engedélyek árának elviselhetővé tétel. 

• A szükségességi és arányossági vizsgálatot nem vették figyelembe az EU CO2 ETS 
(kibocsátáskereskedelmi rendszer) 2012. december 31-ével táruló kereskedési időszakára 
vonatkozó kiosztások esetében. 

 
A környezetvédelmi adó alóli mentesítés, vagy annak csökkentése formájában nyújtott 
támogatás 

• Megengedett, ha legalább közvetve hozzájárul a környezetvédelem szintjének emeléséhez 
és a csökkentések, illetve mentesítések nem ássák alá az adó révén követett általános 
célkitűzést. 

• Harmonizált adók: tíz évre összeegyeztethető támogatás, ha a kedvezményezett megfizeti 
legalább a közösségi minimumot és ha a csökkentés vagy mentesítés összeegyeztethető a 
vonatkozó közösségi jogszabályokkal. 

• Nem harmonizált adók és harmonizált adók, ha a fizetett adó a közösségi minimum alatt 
van: Valamennyi adómentességnek vagy adócsökkentésnek szükségesnek és arányosnak 
kell lennie: 
- A támogatás szükségessége: A kedvezményezett objektív és átlátható kritériumok 

alapján történő kiválasztásának, a csökkentés nélküli környezetvédelmi adónak a 
termelési költségek jelentős megnövekedéséhez kell vezetnie, ami az értékesítések 
jelentős visszaesése nélkül nem hárítható át a fogyasztókra. 

- A támogatás arányossága: mindenki az EGT-n belül legjobban teljesítő technikához 
vagy a nemzeti szint 20%-ához (kivéve, ha a verseny torzulásának korlátozott volta 
folytán alacsonyabb érték indokolt) teljesítményének függvényében fizeti a nemzeti 
adó arányos részét vagy környezetvédelmi megállapodásokat jönnek létre a 
tagállamok és a kedvezményezett vállalkozás között. 
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A beruházási többletköltség kiszámításának elve 

A beruházási többletköltségek kiszámítása két lépésben történik: 

1. A beruházási költséget az állami támogatás hiányának alternatív esetével 
összehasonlítva állapítják meg. Az alternatív forgatókönyvnek hitelt érdemlőnek kell 
lennie, és eleget kell tennie legalább az alkalmazandó közösségi szabványoknak. 

2. A beruházás futamidejének egy rögzített időtartama (jellemzően öt év) során keletkező 
működési előnyt le kell vonni, a megfelelő működési költséget pedig hozzá kell adni. 

 

Maximális támogatás 
5. táblázat. A maximális támogatási intenzitás áttekintése a támogatható költségek százalékában 

A támogatási intézkedés típusa Beruházási támogatás Működési támogatás 
(a) A közösségi környezetvédelmi 
szabványokat túlteljesítő, vagy közösségi 
szabványok hiányában a környezetvédelem 
szintjét emelő vállalkozásoknak nyújtott 
beruházási támogatás). 
 
és 
 
(b) a közösségi környezetvédelmi 
szabványokat túlteljesítő, vagy közösségi 
szabványok hiányában a környezetvédelem 
szintjét emelő új szállítójárművek 
beszerzése 

Kisvállalkozás: 70% 
Középvállalkozás: 60% 
Nagyvállalkozás 50% 
 
Pályázat: 100% 
 
Ökoinnovációs bónusz +10% 
 

 

(c) a jövőbeni közösségi szabványokhoz 
előre történő alkalmazkodásra nyújtott 
beruházási támogatás 
 

Legalább 3 évre előre 
• kisvállalkozás: 25% 
• középvállalkozás: 20% 
• nagyvállalkozás 15% 
 
1-3 évre előre: 
• kisvállalkozás: 20% 
• középvállalkozás: 15% 
• nagyvállalkozás 10% 

 

(d) támogatás környezetvédelmi 
tanulmányok számára  

kisvállalkozás: 70% 
középvállalkozás: 60% 
nagyvállalkozás 50% 

 

(e) energiamegtakarítást szolgáló 
támogatás 
 

kisvállalkozás: 80% 
középvállalkozás: 70% 
nagyvállalkozás 60% 

• a többletköltség 100%-a 0-5 
év között lineárisan csökkentve, 
VAGY 
•  a többletköltség 50%-a 5 évre
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A támogatási intézkedés típusa Beruházási támogatás Működési támogatás 
(f) Megújuló energiaforrások számára 
nyújtott támogatás 

kisvállalkozás: 80% 
középvállalkozás: 70% 
nagyvállalkozás 60% 
 
pályázat: 100% 

•  A termelési költségek és a 
piaci ár közötti különbség 
kompenzálása 
VAGY 
•  a többletköltség 100%-a 0-5 
év között lineárisan csökkentve, 
VAGY 
 a többletköltség 50%-a 5 évre 

(g) Kapcsolt energiatermelés támogatása  kisvállalkozás: 80% 
középvállalkozás: 70% 
nagyvállalkozás 60% 
 
pályázat: 100% 

A megújulókra vonatkozó 
szabályok alkalmazandók 
 

(h) Energiahatékony távfűtéshez nyújtott 
támogatás 
 

kisvállalkozás: 70% 
középvállalkozás: 60% 
nagyvállalkozás 50% 
 
pályázat: 100% 

 

(i) Hulladékkezeléshez nyújtott támogatás kisvállalkozás: 70% 
középvállalkozás: 60% 
nagyvállalkozás 50% 

 

(j) Szennyezett területek 
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott 
támogatás 

A támogatható költségek 100%-
a  

 

(k) Támogatás vállalkozások 
áthelyezéséhez 

kisvállalkozás: 70% 
középvállalkozás: 60% 
nagyvállalkozás 50% 

 

Bejelentés 
 
Az általános csoportmentességi rendelet a környezetvédelmi támogatásoknak a bejelentési 
kötelezettség alól mentesített új kategóriáit vezette be. Az általános csoportmentességi 
rendeletben rögzített feltételeknek megfelelően (beleértve a különleges 
támogatásintenzitásokat is) egyes esetekben a közösségi környezetvédelmi szabványok 
túlteljesítését vagy a közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését lehetővé tevő támogatást; a közösségi környezetvédelmi szabványokat túlteljesítő, 
vagy a környezetvédelem szintjét emelő új szállítójárművek beszerzésére nyújtott beruházási 
támogatást (közösségi szabványok hiányában); a kkv-k részére a jövőbeni közösségi 
szabványokhoz előre történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatást; energiamegtakarítási 
intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatást; a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermeléshez nyújtott támogatást; a megújuló forrásokból származó energiákhoz 
nyújtott beruházási támogatást; a környezetvédelmi tanulmányok számára nyújtott támogatást 
és a környezetvédelmi adók csökkentésének formájában nyújtott támogatást nem kell 
bejelenteni. 
 
Minden ilyen támogatást be kell azonban jelenteni, ha az meghaladja a vállalkozásonként és 
beruházási projektenként megszabott 7,5 millió eurós egyedi bejelentési küszöböt. A 
támogatást hasonlóképpen akkor is be kell jelenteni, ha az általános csoportmentességi 
rendelet feltételei nem teljesülnek, és azt az iránymutatás alapján ki kell vizsgálni. 
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3. összefoglaló Támogatás a kutatás-fejlesztés és az innováció 
céljára 
 

Hivatkozás 
Az összefoglaló „A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások 
közösségi keretrendszerét” foglalja össze (Hivatalos Lap C 323., 2006.12.30., 1. o.) (a 
továbbiakban ezen az összefoglalón: „keretrendszer”). Adatokat tartalmaz az általános 
csoportmentességi rendeletnek a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásokra való 
alkalmazásáról. 

Hatály 
A keretrendszer azokat az intézkedéseket tartalmazza, amelyek szerint a vállalati kutatáshoz, 
fejlesztéshez és innovációhoz állami támogatást adnak. 

 
Állami támogatásnak nem minősülő K+F+I támogatás: 

• Kutatási szervezetek által végzett, nem gazdasági jellegű K+F+I tevékenységek 
finanszírozása közpénzből; 

• cégek megbízása alapján állami hatóságok által végzett K+F, piaci feltételek (vagy 
versenyeztetési eljárás) szerint. 

 
Sajátos szabályok vonatkoznak a következő ágazatokra: 

• Vasúti, közúti és belvízi hajózási szállítás 
• Mezőgazdaság és halászat: a maximális támogatásintenzitás 100% minden esetben 

(feltételektől függően) 

Koncepciók 
Alapkutatás: Kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban jelenségek és megfigyelhető 
tények mögöttes alapjaival kapcsolatos új tudás megszerzése érdekében végeznek, bármiféle 
közvetlen gyakorlati alkalmazásra vagy használatra való kilátás nélkül; 
 
Ipari kutatás: Megtervezett kutatás és kritikai vizsgálat, amelynek célja: 
új tudás vagy képességek új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére, vagy 
meglévő termékek, folyamatok vagy szolgáltatások lényeges javítására; 
 
Kísérleti fejlesztés: Meglévő tudományos, műszaki, üzleti és más vonatkozó tudás és 
képességek megszerzése, kombinálása, alakítása és felhasználása tervek és elrendezések vagy 
formatervek kialakítására, új, módosított vagy korszerűsített termékek, folyamatok és 
szolgáltatások érdekében (ideértve a kereskedelmi hasznosításra alkalmas prototípust, illetve 
bizonyos feltételek között a kísérleti projekteket). 

Támogatási intézkedések 
A keretrendszer a következő intézkedéseket ismeri el támogathatónak, a Szerződés 87. cikke 
(3) bekezdésének c) pontja szerint: 
 

• Támogatás K+F projektekhez; 
• Támogatás műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz; 
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• Támogatás kkv-knak iparjogvédelmi költségeihez; 
• Támogatás fiatal, innovatív vállalkozásoknak; 
• Támogatás a szolgáltatások folyamat- és szervezeti innovációjához; 
• Támogatás innovációs szaktanácsadási szolgáltatásokhoz és innovációtámogató 

szolgáltatásokhoz; 
• Támogatás magas képzettségű személyzet kölcsönzéséhez; és 
• Támogatás innovációs klaszterekhez. 

Támogatható költségek 
A támogatható költségek a javasolt intézkedés típusától függnek, és a keretrendszer 
vonatkozó szakaszai rögzítik azokat. Példaképpen, K+F projektekhez nyújtott támogatáshoz 
(vagyis az első fent említett támogatási kategóriában) támogatható költségeknek a következő 
típusok minősülnek: 
 

• A kutatási tevékenységben foglalkoztatott alkalmazottak személyi költségei; 
• Eszközök, berendezések és telek, ingatlanok költségei, a kutatási projekthez való 

felhasználásuk mértékében és annak időszakára (az érvényesítendő értékcsökkenés 
függvényében); 

• A szerződéses kutatás, műszaki tudás és szabadalmak beszerzése vagy engedélyezése 
külső forrásokból, piaci áron; 

• Külső tanácsadás és azzal egyenértékű szolgáltatások költsége, amelyeket kizárólag a 
projekthez használtak fel; 

• A kutatás eredményeként közvetlenül felmerülő többletrezsi; 
• A kutatási tevékenység eredményeként közvetlenül felmerülő egyéb termelési 

ráfordítások. 

Támogatásintenzitás 
A támogatható költségekhez hasonlóan a támogatásintenzitás a kérdéses intézkedéstől 
függően változik. Példaképpen, a következő táblázat bemutatja a támogatási intézkedés első 
típusára – a K+F projektekhez nyújtott támogatásra – vonatkozó támogatásintenzitásokat: 

6. táblázat. K+F projekttámogatások támogatásintenzitása 

K+F típusa Kis-
vállalkozás

Közép-
vállalkozás 

Nagy-
vállalkozás

Alapkutatás 100% 100% 100% 

Ipari kutatás 70% 60% 50% 

Ipari kutatás, ha az 
•  vállalkozások közötti együttműködés; nagy vállalkozások 
esetében: Határokon átnyúló vagy legalább néhány kkv 
részvételével vagy 
•  vállalkozás kutatási szervezettel folytatott együttműködése 
•  eredmények terjesztése 

80% 75% 65% 

Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% 

Kísérleti fejlesztés, ha az 
•  vállalkozások közötti együttműködés; nagy vállalkozások 
esetében: határokon átnyúló vagy legalább néhány kkv 
részvételével vagy 
•  vállalkozás kutatási szervezettel folytatott együttműködése 

60% 50% 40% 
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Speciális feltételek 
A keretrendszer háromféle értékelést ír elő a támogatás pozitív és negatív hatásai közötti 
egyensúly ellenőrzése alapján: 

i. szokásos értékelés – ha a projekt megfelel a keretrendszer 5. fejezetében foglalt 
feltételeknek, fel kell tételezni, hogy az egyensúly ellenőrzése pozitív lenne. Ebbe a 
kategóriába a következő intézkedések tartoznak (feltéve hogy a támogatást csupán a nemzeti 
hatóságokhoz benyújtott kérelem alapján adják): 
 

• projekttámogatás és megvalósíthatósági tanulmány, ha a támogatás kedvezményezettje 
kkv és a támogatás összege 7,5 millió eurónál kevesebb a projektben, egy kkv-ra 
számolva; 

• támogatás kkv-knak iparjogvédelmi költségeihez; 
• támogatás fiatal, innovatív vállalkozásoknak; 
• támogatás innovációs szaktanácsadó szolgáltatásoknak; 
• támogatás innovációs szaktanácsadó szolgáltatásoknak; és 
• támogatás magas képzettségű személyzet kölcsönzéséhez. 

 

ii. szokásos értékelés plusz az ösztönző hatás és szükségesség bemutatása – a keretrendszer 5. 
és 6. fejezetével összhangban: minden, a részletes értékeléshez megállapított küszöbértékek 
alá eső (az alábbiak szerint) és a (fent említett) 5. fejezet szerinti szokásos értékelési 
kategóriák egyikébe sem tartozó bejelentett támogatásra (amelynek esetében az ösztönző 
hatást vélelmezni kell). 

iii. részletes értékelés – a verseny torzulásának fokozott kockázata miatt a Bizottság elvégzi 
az intézkedések részletes értékelését, amikor az összeg meghaladja: 

• műszaki megvalósíthatósági tanulmányok esetében: 
- ha a projekt alapvetően alapkutatás, a 20 millió eurót; 
- ha a projekt alapvetően ipari kutatás, a 10 millió eurót; 
- minden egyéb projektnél: a 7,5 millió eurót; 

• a folyamat vagy szervezet innovációja esetében, szolgáltatási tevékenységeknél, az 
5 millió eurót. 

• innovációs klaszterek esetében az 5 millió eurót. 
 
Minden egyes támogatási program esetében a megvalósításról éves jelentést kell készíteni. 
 

7. táblázat. A támogatási intézkedések kategóriái, a vonatkozó támogatási összegeknek az általános 
csoportmentességi rendelet alapján alkalmazandó plafonjai és a keretrendszer értelmében részletes 

értékelést elindító küszöbértékek 

Támogatási intézkedés 
Az általános 

csoportmentességi rendelet 
alapján megengedhető 

maximális összeg 

Szokásos 
értékelés 

(keretrendszer
) 

Részletes értékelés18 
(keretrendszer) 

 

                                                 
18 Az általános csoportmentességi rendeletben előírt bejelentési kötelezettség alapján a Bizottságnak 
bejelentett valamennyi eset ugyancsak részletes értékelésben részesül. 
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Támogatási intézkedés 
Az általános 

csoportmentességi rendelet 
alapján megengedhető 

maximális összeg 

Szokásos 
értékelés 

(keretrendszer
) 

Részletes értékelés18 
(keretrendszer) 

 

Projekttámogatás és 
megvalósíthatósági tanulmány  

• alapkutatás: 20 millió EUR 
• ipari kutatás: 10 millió EUR
• egyéb: 7,5 millió EUR 
vállalkozásonként és 
projektenként 
 
• EUREKA19 esetén 2-szeres 

Igen (ha az 
általános 

csoportmentess
égi rendelet 

feltételei nem 
teljesülnek) 

•  alapkutatás: 20 
millió EUR 
•  ipari kutatás: 10 
millió EUR 
• egyéb: 7,5 millió 
EUR vállalkozásonként 
és projektenként 
 
• EUREKA esetén 2-
szeres 

Kkv-k ipari szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos 
költségei  

5 millió EUR vállalkozásonként 
és projektenként Igen Nem 

Fiatal, innovatív vállalkozások  1 millió EUR Igen Nem 
Innovációs tanácsadási 
szolgáltatások és az innovációt 
támogató szolgáltatások 

200 000 EUR 
vállalkozásonként 3 évre Igen Nem 

Magas képzettségű alkalmazotti 
állomány kölcsönzése 

a támogatható költségek 50%-a 
vállalkozásonként 3 évre, 
kölcsönvett személyenként 

Igen Nem 

Folyamat- vagy szervezeti 
innováció  

Nem tartozik az általános 
csoportmentességi rendelet 
hatály alá  Igen 

Szolgáltatásokban: 5 
millió EUR 
vállalkozásonként és 
projektenként 

Innovációs klaszterek Nem tartozik az általános 
csoportmentességi rendelet 
hatály alá  

Igen 
Klaszterenként 5 millió 
EUR 

Bejelentés 
 
Az általános csoportmentességi rendelet a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásoknak a 
bejelentési kötelezettség alól mentesített új kategóriáit vezette be. Az általános 
csoportmentességi rendeletben rögzített feltételeknek megfelelően (beleértve a különleges 
támogatásintenzitásokat is) bizonyos esetekben a kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott 
támogatást, a műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatást, a kkv-k 
iparjogvédelmi költségeihez nyújtott támogatást, a mezőgazdasági és halászati ágazatban 
nyújtott kutatási és fejlesztési támogatást, a fiatal, innovatív vállalkozásoknak nyújtott 
támogatást, az innovációs szaktanácsadási szolgáltatásoknak és innovációtámogató 
szolgáltatásoknak nyújtott támogatást; a magas képzettségű személyzet kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatást nem kell bejelenteni. 
 

Minden ilyen támogatást be kell azonban jelenteni, ha az meghaladja a vállalkozásonként és 
beruházási projektenként a fenti táblázatban megszabott egyedi bejelentési küszöböt. 
 

A támogatást hasonlóképpen akkor is be kell jelenteni, ha az általános csoportmentességi 
rendelet feltételei nem teljesülnek, és azt az iránymutatás alapján ki kell vizsgálni. 

                                                 
19 Az EUREKA a piacorientált ipari kutatást és fejlesztést célzó páneurópai hálózat. 
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4. összefoglaló Regionális támogatás 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló összefoglalja a következőket: 

• a 2007–2013-as időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról szóló 
iránymutatás (Hivatalos Lap C 54., 2006.3.4., 13. o.) (a továbbiakban ezen az 
összefoglalón: az „iránymutatás”). 

• Az általános csoportmentességi rendelet alkalmazása a regionális és foglalkoztatási 
támogatásra és az újonnan létrehozott vállalkozások támogatására. 

 

Cél 
A hátrányos helyzetű régiók fejlődésének elősegítése: 

• az induló beruházások és az induló beruházásokhoz és újonnan létrehozott 
vállalkozásokhoz kapcsolódó beruházások és foglalkoztatás támogatásával 

• kivételes esetekben működési támogatás biztosításával. 

Hatály 
Az iránymutatás a beruházási támogatásokra, az újonnan létrehozott vállalkozásoknak 
nyújtott támogatásokra, és a regionális támogatásra jogosult régiók létesítményeinek 
működési támogatásra vonatkozik (lásd lentebb). 

Az iránymutatás nem vonatkozik a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek elsődleges termelésére. Általánosságban vonatkozik a mezőgazdasági termékek 
feldolgozására és forgalomba hozatalára20 Nem vonatkozik azonban sem a halászati ágazatra, 
sem a szénbányászatra. 

Sajátos szabályok vonatkoznak: 

• a szállításra és a hajóépítésre; 
• nem adható regionális támogatás az acél- és a szintetikusszál-gyártó ipar számára; 
• nagy beruházási projektekre (lásd: „koncepciók”). 

 

Kulcsfontosságú feltételek: 
A projektnek meg kell felelnie az alábbi kulcsfontosságú feltételeknek, hogy az iránymutatás 
alapján támogathatónak minősüljön: 

 
• vagyona új (a kkv-k kivételével) 
• a beruházást az átadástól számított legalább 5 év minimális időtartamig (ez a kkv-k 

esetében 3 év) a térségben hagyja; 
• a kedvezményezett pénzügyi hozzájárulása a támogatható költségek legalább 25%-át 

teszi ki. 
 

                                                 
20  Lásd még: Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi 
iránymutatások, 2007–2013 (HL C 319., 2006.12.27.) 
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Koncepciók 
A támogatható régiók két kategóriáját különböztethetjük meg: 

• a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti régiók: Ezek olyan régiók, ahol az 
életszínvonal rendkívül alacsony, vagy ahol jelentős az alulfoglalkoztatottság (NUTS 
II. régiók, ahol a GDP/fő az EU átlagának 75%-ánál alacsonyabb). 

• a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti régiók: Ezek olyan problémás körzetek, 
amelyek meghatározása a tagállamok által javasolt (nemzeti) mutatók alapján történik, 
feltételezve a lakosság lehető legnagyobb lefedezettségét és bizonyos 
minimumkövetelményeket a visszaélések megelőzésére. 

 
Induló beruházás: a tárgyi és immateriális eszközökbe történő, egy új telephely 
létrehozásával kapcsolatos beruházás, egy meglévő telephely bővítése, a telephely 
kibocsátásának új, további termékekre való kiterjesztése, vagy a meglévő telephely átfogó 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatása; 

A beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtés: a beruházás átadásától számított 3 éven 
belül kimutathatóan emelkedik a munkahelyek száma. 

Működési támogatás: Olyan támogatás, amely a cég folyó költségeinek (pl. bérköltségek, 
szállítási költségek, bérleti díjak) csökkentését célozza. 

Nagyberuházási projekt: jelenértékben legalább 50 millió EUR támogatható beruházási 
költséget tartalmazó induló beruházás (a támogatható beruházási költségek meghatározása 
lejjebb található). 

Egyedileg bejelentendő nagyberuházási projekt (LIP): Olyan nagyberuházási projekt, 
amelyben az összes forrásból származó támogatások összege 75%-kal meghaladja azt a 
maximális támogatási összeget, amelyet az érintett régióban egy 100 millió EUR támogatható 
kiadással rendelkező beruházás megkaphat. A tagállamoknak egyénileg kell bejelenteniük az 
összes esetet, amely meghaladja ezt a támogatási összeget. 

Bruttó támogatástartalom (BTT): a megadott támogatás névértéke, a támogatás 
megadásának napjára diszkontált értéken. 

 
Támogatásintenzitás: A BTT az összes támogatható projektköltség százalékában kifejezve. 
 

Induló beruházás támogatása: 

Támogatható költségek: Az induló beruházáshoz nyújtott támogatás kiszámítható a 
beruházás értékének százalékában vagy az induló beruházáshoz kapcsolódó munkahelyek 
bérköltségének százalékában. 

• Beruházás: tárgyi beruházás (telek, épületek, üzem/gépek) és korlátozott összegű 
immateriális javakba történő befektetés (olyan kiadások, amelyeket a technológia-
transzfer tesz szükségessé). A fuvareszközök ráfordításai a szállítási ágazatban nem 
támogathatók. 

• Bérköltség: a várt bruttó bérköltség és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulás két 
évi időszakra számítva, szorozva a létrehozott munkahelyek számával (nettó 
munkahelyteremtés az érintett telephelyen). 
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Maximális támogatásintenzitások 
8. táblázat. Maximális támogatásintenzitások 

Regionális GDP, az EU-25 
GDP-jének %-ában 

Maximális támogatási 
hányadok nagy cégek 

esetében 

Támogatási hányadok a 
legkülsőbb régiókban 

> 75% 15% - 10% 40% 
<75% 30% 50% 
<60% 40% 60% 
<45% 50% n.a. 

 
Az úgynevezett „statisztikai hatású régiók” – amelyek az EU-15 GDP-jének kevesebb mint 
75%-ával, de az EU-25 GDP-jének több mint 75%-ával rendelkeznek (az EU-25 
népességének 3,6%-a) – az átmeneti státuszból hasznot húznak és megkaphatják a Szerződés 
87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb támogatási hányadot, amely 
2010.12.31-ig 30% a nagy cégek számára. E régiók helyzetének áttekintése 2010-ben történik 
meg. Ha a helyzetükben az EU-25 átlagának 75%-a alatti hanyatlás következik be, továbbra is 
előnyre tesznek szert a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontjából adódóan. Ellenkező 
esetben a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint 2011.1.1-jétől 20%-os 
támogatási hányadra lesznek jogosultak. 

A támogatható területeket minden egyes tagállamra a Versenypolitikai Főigazgatóság 
webhelyén közzétett regionális támogatási térképek jelölik21. 

2010 végéig átmeneti megállapodásokat irányoztak elő azoknak a régióknak a számára, 
amelyek a legnagyobb csökkenést szenvedik el a támogatásintenzitás tekintetében, 2008 
végéig pedig azoknak a régióknak a számára, amelyek támogatottsága az új iránymutatások 
szerint csökkeni fog. Ezeket a területeket szintén feltüntették a térképeken. 

A nagy beruházások számára a regionális támogatottságintenzitás a következőképpen 
csökken: 

• A támogatható költséghányad esetében 50 millió euróig az alkalmazható regionális 
támogatási plafon 100%-a. 

• Az 50 millió EUR és 100 millió EUR közötti támogatható költséghányadot illetően az 
intenzitás az alkalmazható regionális támogatási plafon 50%-ára csökken. 

• A 100 millió eurót meghaladó támogatható költséghányad esetében az intenzitás a 
regionális támogatási plafon 34%-ára csökken. 

• Példa: egy nagyberuházási projekt, amelynek támogatható költséghányada 200 millió EUR 
és az alkalmazható regionális támogatási plafon a bruttó támogatástartalom 40%-a, 
legfeljebb 43,6 millió EUR támogatásban részesülhet. 

i. 50 millió euróig: az alkalmazható regionális támogatási plafon=> 50 millió EUR × 40%, 
vagyis 20 millió EUR; 
ii. 50 millió EUR és a 100 millió EUR közötti hányad esetében: az alkalmazható regionális 
támogatási plafon 50%-a=> 50 millió EUR × (40% × 50%); vagyis 10 millió EUR; 
iii. 100 millió eurót meghaladó hányad esetében: az alkalmazható regionális támogatási 
plafon 34%-a=> 100 millió EUR × (40% × 34%); vagyis 13.6 millió EUR; 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm 
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Teljes támogatás=> (i)+(ii)+(iii) =20 millió EUR + 10 millió EUR + 13,6 millió EUR = 
43,6 millió EUR. 

 
Az iránymutatás 65. pontja rendelkezik a bejelentési kötelezettség alá nem eső 
nagyberuházási projekteknek juttatott állami támogatások ex post (utólagos) ellenőrzéséről, 
amit átláthatósági mechanizmusként is ismert. A bejelentési kötelezettség alá nem eső 
nagyberuházási projektek olyan projektek, amelyek esetében a támogatás nem haladja meg a 
bejelentési küszöböt, azaz annak a maximális támogatási összegnek a 75%-át, amelyet egy 
100 millió EUR támogatható kiadással rendelkező beruházás megkaphat, a támogatás 
odaítélésének időpontjában a jóváhagyott regionális támogatási térkép alapján a nagy 
vállalkozások vonatkozásában rögzített szokásos támogatási plafon alkalmazásával. 
 
Az átláthatósági mechanizmus értelmében, amennyiben a regionális támogatást a meglévő 
támogatási rendszerek22 alapján ítélik oda a bejelentési kötelezettség alá nem eső 
nagyberuházási projekteknek, a tagállamoknak a támogatásnak az illetékes hatóság általi 
odaítélésének napjától kezdődő 20 munkanapon belül a Bizottság számára át kell adnia az 
iránymutatás szabványos űrlapjaiban igényelt adatokat23. A tömörített adatokat ezután a 
Versenypolitikai Főigazgatóság weboldalán teszik közzé24. 
 
A támogatási intenzitást valamennyi támogatott területen 20 százalékponttal meg lehet növelni, 
amennyiben a támogatást kisvállalkozás kapja, és 10 százalékponttal, amennyiben azt 
középvállalkozásnak adják. Nem megengedett azonban a kkv-bónusz a nagyberuházási 
projektek keretében, ahol a támogatási kiadások 50 millió EUR felett vannak. 
 

Halmozás 
A támogatásintenzitásnak a fenti táblázatban meghatározott küszöbértékei a teljes támogatásra 
vonatkoznak: 

• Amikor a támogatást különféle regionális támogatási programok alapján adják; 
• Akár helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásokból jön a támogatás. 

 
Amikor a regionális támogatásra feljogosító kiadás más célokra (pl. K+F+I) nyújtott 
támogatásra jogosult, akkor a kérdéses programok szerinti legkedvezőbb küszöbérték 
vonatkozik rá. 

 

Működési támogatás 

Általános rendelkezések 
Bizonyos kivételektől eltekintve, a működési támogatás kizárólag a 87. cikk (3) bekezdésének 
a) pontja szerinti régiókban adható, és csak akkor, ha a következő feltételek mindegyike 
teljesül: 
 
                                                 
22 A jóváhagyott rendszerek keretein kívül odaítélt egyedi támogatásokat (ad hoc támogatás) mindig be 
kell jelenteni a Bizottságnak. 
23 A szabványosított bejelentőlap Excel formátumban elérhető a Versenypolitikai Főigazgatóság 
weboldalán: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm  
24 http://ec.europa.eu/competition  

http://ec.europa.eu/comm/competition
http://ec.europa.eu/comm/competition
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• A regionális fejlesztéshez való hozzájárulása szempontjából indokolt; 
• Szintje arányban áll azokkal a hátrányokkal, amelyek mérséklését elérni próbálja; 
• Időben korlátozott és fokozatosan csökken 

A tagállamoknak be kell mutatniuk ezeknek a hátrányoknak a fennállását és azok fontosságát. 
Közlekedési támogatás: A szállítási többletköltségek ellensúlyozására támogatás csak a 
legtávolabbi és alacsony népsűrűségűm regionális támogatásra jogosult régiókban adható. 
 
Támogatás az elnéptelenedés ellensúlyozására: Az elnéptelenedés ellensúlyozására 
támogatás állandó jelleggel adható a legkisebb népsűrűségű régiókban, ahol a népsűrűség 8 
lakos/km²-nél kisebb. 
 
Támogatás a legkülsőbb régiók hátrányainak ellensúlyozására: Állandó jelleggel adható 
támogatás a legtávolabbi régiók hátrányainak ellensúlyozására (távolság, elszigeteltség, kis 
méret, kedvezőtlen domborzat és éghajlat, gazdasági függés néhány terméktől). 
 

Támogatás az újonnan létrejött kisvállalkozásoknak: 
• Vállalatonként legfeljebb 3 millió EUR a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti 

régiókban és vállalatonként legfeljebb 2 millió EUR a 87. cikk (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti régiókban. 

• 5% bónusz a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti, < 60% EU-GDP-vel 
rendelkező régiók számára, az alacsony népsűrűségű régiók és 5 000-nél kevesebb 
lakosú szigetek, és egyéb, hasonló elzártságtól szenvedő azonos nagyságú közösségek 
számára. 

• Intenzitások:    

9. táblázat. Maximális támogatásintenzitások 

 1-3 év 4-5 év 
a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja 
szerinti régiók 

35% 25% 

a 87. cikk (3) 
bekezdésének c) pontja 
szerinti régiók 

25% 15% 

Bejelentés 
Az általános csoportmentességi rendelet mentesíti az érintett tagállamokat azoknak az 
átlátható regionális befektetés-és foglalkoztatás támogatási programoknak a Bizottságnak 
történő bejelentés alól, amelyek tiszteletben tartják a támogatható kiadásokra és a maximális 
támogatásintenzitásra vonatkozó, a regionális támogatási térképen meghatározott szabályokat. 
A nagyberuházási projektek és a közlekedési ágazatnak nyújtott támogatások kivételével 
ezeket a támogatási intenzitásokat a kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, a 
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal lehet megnövelni. Különböző támogatási 
intenzitások vonatkoznak a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalomba hozatalát 
érintő beruházásokra. 

A gazdasági tevékenységek meghatározott ágazataira irányuló regionális támogatási 
rendszerek, valamint az acélipari ágazat, a hajógyártási ágazat és a szintetikusszál-ipar 
tevékenységeihez nyújtott támogatásokra nem terjedhet ki a bejelentési kötelezettség alóli 
mentesség. Az idegenforgalmi ágazatot támogató intézkedések azonban az általános 
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csoportmentességi rendelet hatálya alá tartoznak. 

Az általános csoportmentességi rendelet nem vonatkozik a nagyvállalkozásoknak nyújtott ad 
hoc támogatásokra, kivéve ha arról a 13. cikk rendelkezik. Ezen rendelkezés értelmében az 
egyedi cégnek (beleértve a nagyvállalkozást is) nyújtott, átlátható ad hoc támogatás szintén 
mentesül a bejelentés alól, feltéve hogy azt a programok alapján nyújtott támogatás 
kiegészítésére használják fel, és az ad hoc összetevő a támogatás teljes összegének 50%-át 
nem haladja meg. 

Az újonnan létrehozott kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás most már ugyancsak 
automatikusan mentesül a bejelentés alól. 

A befektetési támogatás esetében a lényeges szabályok alapvetően ugyanazok, mind az 
általános csoportmentességi rendeletben, mind az iránymutatásban, úgyhogy semmiféle 
előnyt nem jelent egy olyan támogatási intézkedés bejelentése, amelyre mentesítés 
vonatkozik. 

A nagy beruházási projektek egyedi bejelentése akkor követelmény, amikor a támogatás 
meghaladja az olyan beruházás maximális összegének 75%-át, amelyet egy 100 millió eurós 
támogatható költséggel rendelkező beruházás az érintett régióban kaphat. 

A támogatást hasonlóképpen akkor is be kell jelenteni, ha az általános csoportmentességi 
rendelet feltételei nem teljesülnek, és azt az iránymutatás alapján ki kell vizsgálni. 

 

10. táblázat. A regionális támogatási intézkedések kategóriái, a vonatkozó legmagasabb támogatási 
összegeknek és támogatási intenzitásoknak az általános csoportmentességi rendelet25 alapján 

alkalmazandó plafonjai és az iránymutatás értelmében részletes értékelést elindító küszöbértékek 

Intézkedés típusa 
Az általános csoportmentességi 
rendelet alapján megengedhető 

maximális támogatás 

Szokásos 
értékelés 

(Iránymutatások)

Részletes értékelés 
(Iránymutatások)  

Támogatási 
rendszerek 
(nagy, közép- és 
kisvállalkozások) 

•  13. cikk: csak a támogatott 
régiók: 100 millió EUR elszámolható 
költségű befektetéshez adható 
maximális támogatás 75%-ánál 
kisebb támogatás 
 

Igen Nem magára a rendszerre, hanem az 
egyedileg bejelentendő 
nagyberuházási projektekre: 
•  25% fölötti piaci részesedés 
5% fölötti kapacitásnövekedés a 
hanyatló piacokon 

 
Kkv-k ad hoc 
támogatása 

Igen 
•  13. cikk: csak a támogatott 
régiók: Csak rendszer kiegészítésére, 
a teljes támogatás 50%-a 
 

Igen 
 

Csak egyedileg bejelentendő 
nagyberuházási projektek esetében: 
•  25% fölötti piaci részesedés 
5% fölötti kapacitásnövekedés a 
hanyatló piacokon 

Nagyvállalkozások 
ad hoc támogatása 

•  Elvben az általános 
csoportmentességi rendelet alapján 
nem mentesül 
Egy kivétel: támogatott térségekben 
akkor megengedett, amennyiben 
valamely rendszer szerint nyújtott 
támogatást egészít ki és a teljes 
támogatás maximális összege nem 
haladja meg az adott támogatás 50%-
át, feltéve hogy a támogatást nem kell 
egyedileg bejelenteni. 

Igen Csak egyedileg bejelentendő 
nagyberuházási projektek esetében: 
•  25% fölötti piaci részesedés 
•  5% fölötti kapacitásnövekedés a 
hanyatló piacokon 

                                                 
25 Az egyedileg bejelentendő nagyberuházási projektek nem tartoznak az általános csoportmentességi 
rendelet hatálya alá. 



 44  

Intézkedés típusa 
Az általános csoportmentességi 
rendelet alapján megengedhető 

maximális támogatás 

Szokásos 
értékelés 

(Iránymutatások)

Részletes értékelés 
(Iránymutatások)  

Az újonnan 
alapított 
kisvállalkozásoknak 
nyújtott támogatás 
(csak rendszerek 
esetében) 

•  vállalkozásonként 2 millió EUR 
a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontja szerinti régiókban 
•  vállalkozásonként 1 millió EUR 
a 87. cikk (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti régiókban 
•  a vállalkozásonkénti éves 
összeg – maximum a fenti 
támogatási összegek 33%-a  

Igen n.a. 
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5. összefoglaló  Támogatás a nehézségekkel küzdő cégek 
megmentéséhez és szerkezetátalakításához 
 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és 
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatást foglalja 
össze (Hivatalos Lap C 244., 2004.10.1., 2. o.) (a továbbiakban ezen az összefoglalón: 
„iránymutatás”). 

Hatály 
Az iránymutatás egyes, nehézségekkel küzdő cégek megmentéséhez és/vagy 
szerkezetátalakításához nyújtott támogatásra vonatkozik. 

Az acéliparra és a szénbányászatra nem alkalmazható. Egyes kivételekkel alkalmazhatók a 
halászatban és az akvakultúra ágazatban. A mezőgazdasági ágazat szerkezetátalakítására 
sajátos, kiegészítő szabályokat kell alkalmazni. 

Koncepciók 
A nehézségekkel küzdő cég olyan cég, amely képtelen arra, hogy akár saját erőforrásainak 
révén, akár a tulajdonosától/ részvényeseitől vagy hitelezőktől szerezhető tőkével 
megszüntesse veszteségeit, amelyek – az állami hatóságok külső beavatkozása nélkül – 
majdnem bizonyosan üzleti tevékenységének beszüntetését eredményezik, rövid vagy 
középtávon. 

A megmentési célú támogatás átmeneti és visszavonható támogatás. Lehetővé kell a 
nehézségekkel szembesülő vállalkozás felszínen maradását a szerkezetátalakítási vagy 
felszámolási terv kidolgozásához szükséges ideig és/vagy arra az időtartamra, amíg a 
Bizottság vagy az illetékes nemzeti hatóságok határozatot hoznak azzal a tervvel 
kapcsolatban. 

A szerkezetátalakítási támogatás a cég hosszú távú életképességének helyreállítására 
irányuló, megvalósítható, következetes és messze tekintő terven alapul. 

Feltételek 
A megmentési célú támogatásnak a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

• a cégnek nehézségekkel küzdő cégnek kell minősülnie; 
• visszavonható likviditási segítséget kell jelentenie, hitelgaranciák vagy a szokásos (és 

legalább a Bizottság által elfogadott referencia-kamatlábakkal összehasonlítható) 
kereskedelmi kamatlábak mellett adott hitelek formájában; 

• a cégnek az üzletben való megtartásához szükséges összegre kell korlátozódnia; 
• csak a helyreállítási terv megvalósításához szükséges időre (max. 6 hónap); 
• kizárólag komoly szociális nehézségek indokolhatják, és nem gyakorolhat hátrányos 

mellékhatást más tagállamok iparának helyzetére; 
• bejelentésekor csatolni kell hozzá az érintett tagállam kötelezettségvállalását, hogy 

legkésőbb 6 hónappal a támogatás jóváhagyását követően tájékoztatja a Bizottságot a 
szerkezetátalakítási vagy felszámolási tervről, vagy bizonyítékot nyújt be a hitelek 
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visszafizetéséről vagy a garancia megszüntetéséről; 
• egyszeri műveletnek kell lennie (az „először és utoljára” elv szerint). 

 
Az iránymutatás egyszerűsített eljárás ír elő, ha a támogatás – az iránymutatásban megadott 
képlet szerinti – korábbi működési eredményeken alapul és a 10 millió eurót nem haladja 
meg. 
 
Szerkezetátalakítási támogatás csak akkor adható, ha a következő kritériumok teljesülnek: 

• a cégnek nehézségekkel küzdő cégnek kell minősülnie; 
• a Bizottságnak benyújtottak egy szerkezetátalakítási/ helyreállítási programot, amely az 

életképességet ésszerű időn belül visszaállítja; 
• a verseny szükségtelen torzulásának elkerülésére ellensúlyozó intézkedéseket hoztak 

(pl. a kapacitások megfelelő csökkentése); 
• a támogatás a szerkezetátalakítási intézkedések megvalósításához szükséges 

minimumra korlátozódik. A kedvezményezetteknek jelentős saját hozzájárulást kell 
biztosítaniuk, amely támogatást nem tartalmazhat. 

• a cégnek a szerkezetátalakítási tervet teljes egészében végre kell hajtania és a 
kapcsolódó feltételek mindegyikét teljesítenie kell. 

• szerkezetátalakítási támogatás csak egyszer adható („először és utoljára elv”). 
• követelmény a szigorú figyelemmel kísérés és az éves jelentéstétel; 
• kkv-k és cégek a támogatott régiókban: a kapacitáscsökkentéssel/ saját hozzájárulással 

kapcsolatos kritérium nagyobb fokú rugalmassággal alkalmazható; 
• a Bizottság kedvezően ítéli meg a szerkezetátalakítás társadalmi költségeinek fedezetét 

szolgáló állami támogatást. 
 
Nagy cégeknél követelmény, hogy minden egyes megmentési célú és szerkezetátalakítási 
támogatást egyenként bejelentsenek. 
 
A kkv-knál a megmentési célú és a szerkezetátalakítási támogatás (vállalkozásonként 
10 millió euróig) a bejelentett és jóváhagyott támogatási programok alapján adható. 
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6. összefoglaló Támogatás kis- és középvállalkozásoknak 

Hivatkozás 
 
Ez az összefoglaló az általános csoportmentességi rendeletnek az állam által a kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv) nyújtott támogatását foglalja össze. 

Hatály  
 
Az általános csoportmentességi rendelet speciális szabályokat tartalmaz a kkv-k támogatását 
illetően26. Az összefoglaló tartalmazza a kizárólag a kkv-nak nyújtott támogatások kategóriáit. 
A kkv-kra a kockázatitőke-támogatás, a K+F+I, a regionális támogatás és környezetvédelmi 
támogatásra nyújtott támogatás esetében alkalmazandó szabályokat az ezekkel a témákkal 
foglalkozó összefoglalók tartalmazzák27. 
  

Koncepciók 

A kkv-k meghatározása 
 
A kkv-k fogalmának meghatározásait az általános csoportmentességi rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 
 
• A középvállalkozás olyan vállalkozás, amely a következő kritériumok mindegyikének 

megfelel: 

- 250-nél kevesebb alkalmazottja van és 
- az éves forgalma vagy nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy 

mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 
 
• A kisvállalkozás olyan vállalkozás, amely a következő kritériumok mindegyikének 

megfelel: 

- 50-nél kevesebb alkalmazottja van és 
- az éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót. 

 
• A mikrovállalkozás olyan vállalkozás, amely a következő kritériumok mindegyikének 

megfelel: 

- 10-nél kevesebb alkalmazottja van és 
- az éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

 
A kritériumokat a vállalat egészére kell alkalmazni (beleértve a más tagállamokban vagy az 
EU-n kívül található leányvállalatokat). A rendelet tartalmazza az autonóm vállalkozás, a 
                                                 
26  A Bizottság jelenleg készíti külön Vademecumát a kkv-knak nyújtott állami támogatásról, amelynek 
célja, hogy tömören és rendszerezetten foglalja össze az állami támogatásoknak a kkv-re vonatkozó szabályait. 
27  Felölelik a kkv-k részére a jövőbeni közösségi szabványokhoz előre történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
támogatást; a kkv-knak kockázati tőke formájában nyújtott támogatást; a kkv-knak az iparjogvédelmi 
költségekre nyújtott támogatást; magas képzettségű személyzet kölcsönzéséhez nyújtott támogatást, vagy az új 
kkv-k alapításához nyújtott támogatást. 
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partnervállalkozás és a kapcsolt vállalkozás meghatározását, a kérdéses kkv valós gazdasági 
helyzetének értékelése érdekében. 
 
Az általános csoportmentességi rendelet rögzíti az alábbi fő támogatási típusoknak a 
bejelentés alóli mentesülésének azon feltételeit, amelyek kizárólag a kkv-kra vonatkoznak: 
 

• kkv-k beruházási és foglalkoztatási támogatása; 
• női vállalkozók által újonnan alapított vállalkozások támogatása; 
• a kkv-k részére a jövőbeni közösségi szabványokhoz előre történő alkalmazkodáshoz 

nyújtott támogatás; 
• a kkv-k számára nyújtott tanácsadási támogatás; 
• kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás; 
• a kkv-knak iparjogvédelmi költségeikhez nyújtott támogatás; 
• innovációs szaktanácsadási szolgáltatásokhoz és innovációtámogató szolgáltatásokhoz 

nyújtott támogatás. 
 
A kizárólag a kkv-kra vonatkozó intézkedések mellett a kkv-k szintén jogosultak az általános 
csoportmentességi rendeletben felsorolt más támogatási típusokra. 

Támogatható költség 
Támogatás a kiadások következő kategóriáira nyújtható: 

• kkv-k beruházási és foglalkoztatási támogatásaira, tárgyi eszközök (telek, épületek, 
üzem/ gépek) és immateriális javak (a technológia-transzferrel kapcsolatos kiadások) 
vásárlására, valamint bérköltségekre; 

• A női vállalkozók által alapított kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén a 
támogatható költségek: a vállalkozás megalapításához közvetlenül kapcsolódó jogi, 
tanácsadási és közigazgatási költségek, valamint a létrehozásának első öt évében 
felmerült egyes költségek (pl.: külső finanszírozás kamata és a saját tőkére jutó 
osztalék, a termelési létesítmény/felszerelés bérleti díja; energia-, víz- és fűtési díj, 
valamint (a hozzáadottérték-adótól és a társasági adótól eltérő) adók és adminisztratív 
díjak; az értékcsökkenés, a termelési létesítmény/felszerelés lízingdíja, a bérköltségek, 
gyermek- és szülőtartási költségek); 

• A jövőbeni közösségi szabványokhoz a kkv-k által előre történő alkalmazkodáshoz 
nyújtott támogatás esetében a támogatható költségek a közösségi szabványokban az 
ezen szabvány hatálybalépése előtt előírt meglévő környezetvédelmi szinttel 
összevetve magasabb szintű környezetvédelem megvalósításához szükséges extra 
beruházási többletköltségekre korlátozódnak. 

• A tanácsadók és a vásárokon való részvétel esetében külső tanácsadók által biztosított 
szolgáltatások költsége és a vállalatnak egy bizonyos vásáron vagy kiállításon való 
első részvételének költségei. 

• Az iparjogvédelmi költségekre nyújtott támogatás esetében a támogatható költségbe 
beletartoznak az oltalomnak az első iparjogvédelmi hatóság által történő megítélését 
megelőzően felmerülő valamennyi költség, beleértve a bejelentés előkészítéséhez, 
benyújtásához és a vizsgálatához kapcsolódó költségeket, valamint az oltalom 
megadása előtti bejelentés megújítása során felmerülő díjai, fordítási és egyéb 
költségek, amelyek egy másik iparjogvédelmi hatóság előtt az oltalom megszerzésével 
vagy érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel, a bejelentéssel kapcsolatos hivatalos 
eljárásban az oltalom érvényességének védelme során és az esetleges felszólalási 
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eljárás során felmerülő költségek, abban az esetben is, ha ezek a költségek az oltalom 
megadását követően merülnek fel. 

• Innovációs szaktanácsadó szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás esetén a támogatható 
költségek a menedzsment tanácsadás, a technológiai segítségnyújtás, a 
technológiatranszfer-szolgáltatások, képzés, a beszerzési tanácsadás, a szellemi 
tulajdonjogok megszerzéséhez, védelméhez és kereskedelméhez és 
licenciaszerződésekhez és a szabványhasználathoz kapcsolódó tanácsadás költségei. 
Az innovációs támogató szolgáltatások esetében az irodahelyiség, az adatbankok, a 
műszaki könyvtárak, a piackutatás, a laboratóriumhasználat, a minőségtanúsítás, a 
tesztelés és a tanúsítás költségei. 

 
 

Maximális támogatásintenzitások 
11. táblázat. Maximális támogatásintenzitások 

Intézkedés Támogatásintenzitás 
Beruházás és foglalkoztatás28 

• Kisvállalkozások 
• Középvállalkozások 

 
20% 
10% 

Nők vállalkozási tevékenysége: 
• Kisvállalkozások 

 
15% 

A jövőbeni közösségi szabványokhoz előre történő 
alkalmazkodás 

• Kisvállalkozások 
• Középvállalkozások 

 
 

15% 
10% 

Szolgáltatások külső tanácsadóktól és részvétel 
vásárokon 

 
50% 

Iparjogi költségekhez nyújtott támogatás 
• alapkutatás: 
• ipari kutatás: 
• kísérleti fejlesztés:  

 
100% 
50% 
25% 

Innovációs tanácsadási szolgáltatások és az 
innovációt támogató szolgáltatások 

75% nemzeti vagy európai 
tanúsítás nélkül  

Bejelentés 
 
Az általános csoportmentességi rendeletben rögzített feltételeknek megfelelő támogatási 
intézkedések mentesítve vannak az előzetes bejelentési kötelezettség alól. Az alábbi 
küszöbértékeknek eleget tevő nagy projektek azonban nem mentesülnek az egyedi bejelentés 
alól, ha az egyedi támogatás bruttó támogatástartalma vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 7,5 millió eurót. A kkv-knak a vásárokon való részvétele és a 
kkv-k számára nyújtott tanácsadási támogatás esetében a küszöbérték vállalkozásonként és 
projektenként 2 millió EUR. A kkv-k iparjogvédelmi költségei esetében a küszöbérték 
vállalkozásonként és projektenként 5 millió EUR. Innovációs tanácsadási és az innovációt 
támogató szolgáltatások esetében a küszöbérték vállalkozásonként és projektenként legfeljebb 
200 000 EUR. 
 

                                                 
28 Magasabb támogatási intenzitások alkalmazhatók, ha a beruházás a mezőgazdasági termékek 
feldolgozását és forgalomba hozatalát érinti. 
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7. összefoglaló Foglalkoztatási támogatás 
 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló az általános csoportmentességi rendeletnek az állam által a 
foglalkoztatáshoz nyújtott támogatásra való alkalmazását foglalja össze. A regionális 
beruházási és foglalkoztatási támogatásokra és a kkv-k beruházási és foglalkoztatási 
támogatásaira vonatkozó speciális szabályokat a velük kapcsolatos összefoglalók 
tartalmazzák. 

Hatály 
Az általános csoportmentességi rendeletnek a foglalkoztatással kapcsolatos része kizárólag az 
alábbi célokra nyújtott támogatást fedi: 

• fogyatékkal élő/hátrányos helyzetű munkavállaló felvétele bértámogatás formájában; 
• fogyatékkal élő/hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása bértámogatás 

formájában; 
• fogyatékkal élő emberek alkalmazásával kapcsolatos kiegészítő költség fedezése. 

 
Az általános csoportmentességi rendelet az általános hatálya alóli kivételképpen még a 
halászati és erdészeti ágazat számára, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállítása esetében is lehetővé teszi a foglalkoztatási támogatást 

Koncepciók 
Hátrányos helyzetű munkavállalók: bárki, akire érvényesek az alábbiak: 

• az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; 
• nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést; 
• 50 évesnél idősebb; 
• egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; 
• valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25 %-kal 

nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára 
jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ebbe az alulreprezentált nemi csoportba tartozik; 

• etnikai kisebbséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai 
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak az állandó 
alkalmazásának esélyei egy biztos munkahelyen. 

 
Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: bárki, aki legalább 24 hónapja munkanélküli; 

Fogyatékkal élő munkavállaló: akit a nemzeti jog fogyatékkal élőnek ismer el vagy 
elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Feltételek 
Fogyatékkal élő/hátrányos helyzetű munkavállaló felvétele és bértámogatás formájában 
történő foglalkoztatása esetében nyújtott támogatáshoz teljesítendő feltételek: 

• A foglalkoztatásnak a munkahelyek számának egyértelmű emelkedésével kell járnia, 
amennyiben nem, az állásoknak önkéntes kilépés, rokkanttá válás, öregségi 
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nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű 
elbocsátás és nem létszámleépítés következtében kellett megüresedniük; 

• A foglalkoztatásnak legalább a nemzeti jogszabályokkal vagy a kollektív szerződéssel 
összhangban álló minimális időtartamig kell fennállnia. 

 

Támogatható költség 
Támogatás hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez: egy évig terjedő bérköltség, 
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében 24 hónapig terjedő bérköltség 
(amennyiben a munkanélküliség időszaka 12/24 hónapnál rövidebb, a támogatást azzal 
arányosan kell csökkenteni). 

Fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatási támogatása: bérköltségek bármely időszak 
vonatkozásában, amely alatt a fogyatékkal élő munkavállalót foglalkoztatják (ha az idő 12 
hónapnál rövidebb, a támogatás ennek arányában csökken). 

Támogatás fogyatékkal élő emberek alkalmazásával kapcsolatos kiegészítő költséghez: a 
fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásával közvetlenül összefüggő többletköltségek (a bér 
kivételével), beleértve a helyiségek átalakításának, a fogyatékkal élő dolgozó(k) segítésére 
felvett alkalmazottnak és a fogyatékkal élő dolgozó számára alkalmas berendezés 
átalakításának vagy beszerzésének költségeit; és ha a kedvezményezett védett munkahelyeket 
biztosít, a létesítmény építésének, berendezésének vagy kibővítésének költségei, illetve a 
fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásából közvetlenül igazgatási és szállítási 
költségek. 

Maximális támogatás 
12. táblázat. Maximális támogatásintenzitások 

Intézkedés  Támogatásintenzitás  
Támogatás hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez 50% 

Fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatási támogatása 75% 
Támogatás fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazásával 
kapcsolatos kiegészítő költséghez 

100% 

 

Bejelentés 
13. táblázat. A bejelentési kötelezettség alól nem mentesített támogatás 

Intézkedés Az általános csoportmentességi rendelet 
egyedi bejelentési küszöbe 

Kkv-k beruházási és foglalkoztatási támogatása 7,5 millió EUR projektenként és 
vállalkozásonként 

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvétele Évi 5 millió EUR vállalkozásonként 
Fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatása bérköltség 
formájában Évi 10 millió EUR vállalkozásonként 

Fogyatékkal élő dolgozó foglalkoztatásának többletköltségei Évi 10 millió EUR vállalkozásonként 
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb intézkedés-típusok, 
amelyek nem tartoznak egyik mentességi kategóriába sem n.a. 
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8. összefoglaló  Képzési támogatás 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló az általános csoportmentességi rendeletnek az állam által a képzéshez 
nyújtott támogatásra való alkalmazását foglalja össze. 
 

Hatály 
Az általános csoportmentességi rendelet az általános hatálya alóli kivételképpen még a 
halászati és erdészeti ágazat számára, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállítása esetében és a szénbányászatban is lehetővé teszi a képzési támogatást 

Az általános csoportmentességi rendelet minden, közpénzekből képzésre nyújtott támogatásra 
vonatkozik, ha az egy vagy több cég vagy ipari ágazat számára kedvezményt biztosít olyan 
költségek csökkentésével, amelyeket egyébként viselniük kellene, ha azt akarják, hogy 
alkalmazottaik új képességekre tegyenek szert. A rendelet a képzési támogatásra attól 
függetlenül vonatkozik, hogy a képzést maguk a cégek vagy pedig állami vagy 
magántulajdonú képzési központok adják. 

Koncepciók 
Speciális képzés: Olyan képzés, amely közvetlenül és elsősorban a munkavállaló jelenlegi 
vagy jövőbeli beosztásával kapcsolatos oktatást jelent a vállalkozásnál, és olyan végzettséget 
biztosít, amely más vállalkozásokba, vagy más munkaterületekre nem, vagy csak korlátozott 
mértékben vihető át. 

Általános képzés: Olyan képzés, amely nem csak vagy nem elsősorban a munkavállaló 
jelenlegi vagy jövőbeli beosztásával kapcsolatos oktatást jelent a vállalkozásnál, de amely 
olyan végzettséget biztosít, amely más vállalkozásokban vagy más munkaterületeken jórészt 
hasznosítható, és ezáltal jelentősen növeli a munkavállaló foglalkoztathatóságát. A képzés 
„általánosnak” tekintendő, ha például különböző vállalatok együtt szervezik azt meg, vagy ha 
különböző vállalatok alkalmazottai részesülhetnek a képzésben. Akkor is „általánosnak” 
tekintendő, ha azt olyan állami hatóságok vagy testületek elismerik, igazolják vagy 
érvényesítik, amelyeket a tagállam vagy a Közösség a szükséges hatáskörrel felruházott. 

Amennyiben a projekt egymástól el nem választható konkrét vagy általános képzési 
összetevőket is tartalmaz, vagy a projekt jellege nem határozható meg, a konkrét képzés 
támogatásintenzitását kell figyelembe venni. 

Támogatható költség 
• Az oktatók személyi költségei; 
• az oktatók és a képzésben résztvevők utazási, illetve szállásköltségei; 
• egyéb folyó költségek (anyagok, fogyóeszközök stb.); 
• az eszközök és berendezések értékcsökkenése, a kérdéses képzési programhoz való 

felhasználásuk mértékében; 
• a képzési projekttel kapcsolatos, útmutató vagy tanácsadási szolgáltatások költsége; 
•  a képzésben résztvevők személyi és általános közvetett költségei (ügyintézési, bérleti, 

rezsiköltségek) a fenti támogatható költségek összegéig. A képzésben résztvevők 
személyi költségeinek tekintetében csak a tényleges képzésben eltöltött idő – a 
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termelésben töltött idő levonása után – vehető számításba. 
 

Maximális támogatás 
14. táblázat. Maximális támogatásintenzitások 

 Speciális 
képzés 

Általános képzés 

Szokásos mérték  25% 60% 
egyéb: 
Középvállalkozások 35% 70% 
Kisvállalkozások 45% 80% 
Kedvezményezettek: hátrányos helyzetű vagy 
fogyatékkal élő munkavállalók 

35% 70% 

Tengeri szállítási ágazat 100% 100%   
 

Bejelentés 
A képzési projektenként a 2 millió eurót meghaladó támogatás nem mentesül az egyedi 
bejelentési kötelezettség alól. 



 54  

9. összefoglaló Kockázati tőkével kapcsolatos intézkedések 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló „A kis- és középvállalkozásokban történő kockázatitőke-befektetések 
előmozdítását célzó állami támogatásról szóló közösségi iránymutatást” foglalja össze 
(Hivatalos Lap C 194., 2006.8.18., 2. o.) (a továbbiakban ezen az összefoglalón: 
„iránymutatás”). Tájékoztatást tartalmaz az általános csoportmentességi rendeletnek a 
kockázatitőke-intézkedésekre való alkalmazásáról is. 

Cél 
Az iránymutatás célja, hogy meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeket a Bizottság a 
kockázati tőkével kapcsolatos intézkedéseknek a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) 
pontjával való összeegyeztethetőségének értékelése során fog alkalmazni. 

Hatály 
A csak kkv-kba irányuló kockázatitőke-programokra vonatkozik. A kockázati jellegű 
tulajdonszerzési és/vagy sajáttőke-jellegű finanszírozás biztosítására és elősegítésére 
kidolgozott intézkedések induló vagy bővítési fázisban lévő vállalkozások számára. 

A kockázati tőkével kapcsolatos intézkedésekből a nehézségekkel küzdő vállalatoknak, 
valamint a hajóépítési, szénbányászati és acélipari cégeknek nyújtott támogatások ki vannak 
zárva. Az iránymutatás nem vonatkozik a kivitellel kapcsolatos tevékenységek támogatására. 

A Bizottság megkülönböztetett figyelmet fog fordítani annak megakadályozására, hogy ezt az 
iránymutatást a meglévő keretszabályokban, iránymutatásokban és rendeletekben 
meghatározott elvek megkerülésére használják. 

Állami támogatás fennállása 
A kockázati tőkével kapcsolatos intézkedések értékelésekor a Bizottság a következő szintek 
mindegyikén meg fogja vizsgálni, hogy fennáll-e állami támogatás: 

• Támogatás a befektetők számára: Amennyiben az intézkedés lehetővé teszi a 
befektetők számára, hogy egy kockázatitőke-alapban kedvezőbb feltételek mellett 
vegyenek részt, mintha ezt a befektetést az intézkedés hiányában eszközölték volna, 
akkor ezek a befektetők állami támogatásban részesülhetnek. Ugyanez vonatkozik 
arra, amikor a magánbefektetők egy alapban előnyösebb feltételekkel vesznek részt, 
mint az állami befektetők. 

• Támogatás befektetési eszköz vagy alap és/vagy annak kezelője számára: Rendes 
körülmények között az alap pusztán a támogatás átadásának eszköze, mintsem hogy 
maga legyen a támogatás kedvezményezettje. Bizonyos esetekben azonban (pl. az 
adóintézkedések vagy más, egy önálló vállalat jellegével rendelkező befektetési 
eszköz vagy alap javára történő közvetlen átutalásokkal kapcsolatos intézkedések 
tekintetében) a támogatás fennállhat, kivéve, ha a befektetés olyan feltételek mellett 
történt, amelyek egy szokásos gazdálkodó számára elfogadhatóak lennének. 

• Támogatás a befektetés tárgyát képező vállalatok számára: A vállalatok nem 
minősülnek a támogatások címzettjeinek, ha a befektetés olyan feltételek mellett 
történt, amelyek egy magánbefektető számára, egy piacgazdaságban, mindenféle 
állami beavatkozás hiányában elfogadhatók lennének. E célból a Bizottság 



 55  

megvizsgálja többek között, hogy a befektetési döntések nyereségszemléletűek 
voltak-e, ésszerű üzleti tervhez kapcsolódtak-e és vonatkozott-e rájuk reális kilépési 
stratégia.  

 

A kockázati tőkével kapcsolatos intézkedések értékelésének kritériumai 
A Bizottság a kockázati tőkével kapcsolatos intézkedések összeegyeztethetőségének 
értékelésekor figyelembe veszi azok ösztönző hatását, a támogatás szükségességét, a piaci 
kudarc fennállását és a támogatás arányosságát. 

Az iránymutatás meghatározott egy sor olyan feltételt, amelyek szerint a Bizottság a kockázati 
tőke formájában nyújtott támogatást a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjával 
összeegyeztethetőnek tekinti. Az ezeket a kritériumokat teljesítő intézkedések esetében 
feltételezni kell, hogy a támogatás szükségessége és arányossága fennáll, és hogy a 
támogatási intézkedés mérlege összességében pozitív. Ezek a kritériumok magukban 
foglalják: 

• egy megcélzott kkv-ra számítva, egy tizenkét hónapos időszak folyamán, a befektetési 
összeg legfeljebb 1,5 millió euró lehet; 

• az előkészítési, indító és bővítési finanszírozásra vagy a támogatott területeken kívüli 
középvállalkozások indítási fázisára kell korlátozódnia; 

• a tulajdonszerzési és sajáttőke-jellegű befektetési eszközöknek kell túlsúlyban lenniük 
(az intézkedés költségvetésének legalább 70%-át ezeknek kell kitenniük), 

• kötelező a magánbefektetők részvétele (a finanszírozás legalább 50%-a, vagy – a 
támogatott területeken – 30%-a); 

• a befektetési döntéseknek nyereségszemléletűeknek kell lenniük; 
• az üzleti alapú irányítást. 

 
A kockázati tőkével kapcsolatos olyan intézkedéseket, amelyek nem teljesítik az összes fenti 
feltételt, részletes összeegyeztethetőségi értékelésnek kell alávetni, egy mérlegelési teszt 
alapján, annak ellenőrzése érdekében, hogy a vonatkozó piaci kudarcot, a magánbefektetők 
esetleges kiszorításának magasabb kockázatait és a verseny torzulását veszi-e célba. 

A Bizottság a mérlegelési teszt szerinti értékelésében a következő jellemzőket pozitív 
elemekként veszi figyelembe: 

• a piaci kudarc fennállását és annak bizonyítékát; 
• az eszköz alkalmasságát; 
• a támogatás ösztönző hatását és szükségességét: 

- az üzleti alapú irányítást; 
- a befektetési bizottság jelenlétét; 
- az intézkedés/ alap nagyságát; 
- az üzleti angyalok jelenlétét; 

• Arányosság (ideértve a vezetők számára kiírt nyílt pályázatot, a versenytárgyalási 
felhívást vagy a befektetőkhöz intézett nyilvános felhívást). 

A Bizottság ezeket a pozitív elemeket szembe fogja állítani a támogatás következő, 
potenciálisan negatív hatásaival: 

• a magánbefektetés kiszorítása; 
• a verseny más torzulásai, mivel nem zárható ki, hogy a kockázatitőke-intézkedések 

azzal a hatással járhatnak, hogy nem hatékony cégeket vagy ágazatokat tartanak a 



 56  

felszínen, vagy mesterségesen növelik azok értékelését és ily módon a kockázati tőke 
piacát torzítják. Az ágazatspecifikus támogatás fenntarthatja a termelés nem 
versenyképes ágazatokban is, míg a régió-specifikus támogatás a termelési tényezők 
nem hatékony eloszlását eredményezi a régiók között. 

 

Bejelentés 
Az általános csoportmentességi rendelet a bejelentési kötelezettség alól mentes támogatási 
kategóriák közé bevezette a kockázatitőke-intézkedések formáját öltő támogatást. Az 
általános csoportmentességi rendeletben előírt feltételek alapján az üzleti alapon kezelt 
nyereségorientált magántőke-befektetési alapban történő részvétel formájában megvalósuló 
támogatást nem kell bejelenteni. 
 
A támogatást akkor is be kell jelenteni, ha az általános csoportmentességi rendelet feltételei 
nem teljesülnek, és azt az iránymutatás alapján ki kell vizsgálni. 
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10. összefoglaló  Állami támogatási elemek a föld és 
épületek állami hatóságok által történő értékesítésében 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló „a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási 
elemeiről szóló bizottsági közleményt” foglalja össze (Hivatalos Lap C 209., 1997.7.10., 3. 
o.) (a továbbiakban ezen az összefoglalón: a „közlemény”)29. 
 

Cél 
A közlemény célja: 

• felvázolni egy egyszerű eljárást, amely a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy a 
föld és az épületek eladását olyan módon intézzék, amely az állami támogatás 
fennállását automatikusan kizárja; 

• meghatározni a föld és az épületek értékesítésének azokat az eseteit, amelyeket a 
Bizottságnak be kell jelenteni. 

 

Elv 
A Bizottság feltételezi, hogy a föld vagy épületek eladása az állami hatóság részéről nem 
tartalmaz támogatást, ha az alábbi eljárások bármelyikét követik: 

• Az értékesítés kellően meghirdetett, nyitott és feltételmentes versenyeztetési eljárásban 
történik, amelynek során a legjobb vagy egyetlen ajánlatot fogadják el. 

• Az értékesítés piaci értéken történik, amelyet független értékelők állapítanak meg. 
 
Annak az árnak, amelyen az érintett földet vagy épületeket értékesítik, legalább annak az 
árnak meg kell felelnie, amelyet egy független „értékbecslő” jelzett szakértői értékelésében. 

Amennyiben annak ellenére, hogy ésszerű erőfeszítéseket tettek a szakértői becslésben jelzett 
értéken történő eladásra, világossá vált, hogy a föld/épületek azon az áron nem adhatók el, az 
eredeti értéktől történő legfeljebb 5%-os eltérés a piaci viszonyokkal összhangban lévőnek 
tekinthető. 

A tagállamoknak be kell jelenteniük a Bizottságnak – a de minimis szabály (lásd a 13. 
összefoglalót) sérelme nélkül – minden olyan értékesítést, amelyet nem a fenti eljárások 
valamelyikének megfelelően bonyolítottak le. 

                                                 
29 A Bizottság jelenleg piacgazdasági magánbefektető tesztjéről szóló átfogó közleményen dolgozik, 
amelyben ezek a szabályok is szerepelni fognak. 
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11. összefoglaló Általános gazdasági érdeket képviselő 
szolgáltatások 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló összefoglalót ad „az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak 
közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő 
alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i bizottsági határozatról (2005/842/EK) (Hivatalos 
Lap L 312., 2005.11.29., 67-73. o.), a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában 
nyújtott állami támogatásra vonatkozó közösségi keretszabályról (2005/C 297/04) (Hivatalos 
Lap C 297., 2005.11.29., 4-7. o.) és a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi 
kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló 
2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelvről (kodifikált változat) (Hivatalos Lap 
L 318., 2006.11.17., 17-25. o.) (a továbbiakban ezen az összefoglalón a „határozat”, a 
„keretszabály” és az „átláthatósági irányelv”). 

Cél 
A határozat és a keretszabály célja az, hogy nagyobb jogbiztonságot biztosítson az általános 
gazdasági érdeket képviselő szolgáltatások finanszírozása számára. A Bíróság által az 
Altmark-ügyben30 hozott ítéletet követik, és úgy alakították ki ezeket, hogy biztosítsák a 
cégek számára, hogy közpénzekből támogatást kaphassanak minden felmerült költségük – 
ezen belül egy ésszerű nyereség – fedezésére, amikor állami hatóságok által meghatározott és 
rájuk bízott közszolgáltatási feladatokat látnak el, de ugyanakkor gondoskodjanak arról, hogy 
a közszolgáltatások költségeinek túlkompenzálására ne kerüljön sor és ne legyen 
keresztirányú támogatás az üzleti tevékenységek számára, ami a versenyt torzíthatná. 

Hatály 
A határozat és a keretszabály eleve csak olyan vállalkozásokra alkalmazható, amelyek a 
Szerződésben, a másodlagos joganyagban és az alkalmazandó esetjogban meghatározott, 
általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatásokat nyújtanak. Ezek csak olyan 
vállalkozásokra alkalmazhatók, amelyek gazdálkodási tevékenységeket folytatnak, mivel a 
gazdálkodási tevékenységet nem folytató egységeknek nyújtott pénzügyi segítség nem valósít 
meg állami támogatást. 
   

Koncepciók 
Általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatások az olyan gazdálkodási 
tevékenységek, amelyeket az állami hatóságok az állampolgárok számára kiemelt 
fontosságúnak tartanak, és amelyeket, ha állami beavatkozás nem lenne, nem biztosítanának 
(vagy más feltételek mellett biztosítanának). A tevékenységnek sajátos jellegzetességeket kell 
felmutatnia az egyéb, általános gazdasági érdeket képviselő gazdálkodási tevékenységekkel 
szemben. 

Az Altmark-kritérium az irányadó bírósági ítélet által megállapított feltételeket jelenti, 
amelyek szerint egy általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatásért nyújtott 
                                                 
30 C-280/00, 2003.7.24. 
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ellentételezés nem tekinthető állami támogatásnak. Röviden: 

 
 i. a tevékenység általános érdeket képviselő szolgáltatásnak minősül, valamint feladata 

és kötelezettségei egyértelműen meghatározottak; 

ii. a közszolgáltatás költségeiért fizetett ellentételezés paraméterei objektívek, 
átláthatóak és előre meghatározottak; 

iii. az ellentételezés nem haladja meg a szolgáltatás nyújtásának nettó költségeit egy 
ésszerű nyereséggel együtt (vagyis nem áll fenn túlkompenzálás); és 

iv. az ellentételezés meghatározása vagy közbeszerzéssel történik, vagy amennyiben 
nyilvános pályázatra nem került sor, az általános gazdasági érdeket képviselő 
szolgáltatásokkal megbízott cég az ellentételezést egy tipikus, jól működő cég 
költségeinek alapján kapja. 

Intézkedések 
 
1. Határozat 
A határozat megállapítja azokat a feltételeket, amelyek között az általános gazdasági érdeket 
képviselő szolgáltatásokat biztosító cégeknek fizetett ellentételezés az állami támogatás 
szabályaival összeegyeztethető, és a Bizottságnak nem kell előre bejelenteni. 

Feltételek: 
 

• egyértelműen meghatározott megbízás a közszolgáltatások végzésére; 
• túlkompenzálásra nem kerülhet sor; 
• évente és vállalkozásonként 30 millió EUR-nál kevesebb ellentételezés; és 

vállalkozásonként 100 millió EUR-nál kevesebb éves forgalom. 
• az ellentételezés összegére nézve nincs korlátozás: 

• a kórházakban; 
• a szociális lakásépítésben; 
• a szigetekre irányuló légi és tengeri szállításban; 
•  az utasok számát illetően bizonyos küszöbértékeket el nem érő repülőterek és 

kikötők esetében. 
 
2. Keretszabály 
A keretszabály meghatározza azokat a feltételeket, amelyek szerint a határozatban nem 
tárgyalt ellentételezés az állami támogatás szabályaival összeegyeztethető. Az ilyen 
ellentételezést a Bizottságnak be kell jelenteni, a verseny torzulásának nagyobb kockázata 
miatt. 

A szabályokat úgy alakították ki, hogy ne legyen túlkompenzálás (olyan ellentételezés, amely 
meghaladja a közszolgáltatások nettó költségét) és ne legyen keresztirányú támogatás (olyan 
ellentételezés, amelyet más, a verseny számára nyitott piacokon használnak fel), mivel az 
ilyen körülmények a Szerződéssel nem lennének összeegyeztethetőnek tekinthetők. 

 

3. Átláthatósági irányelv 
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Az átláthatósági irányelv világossá teszi, hogy azoknak a cégeknek, amelyek 
ellentételezésben részesülnek és mind közszolgáltatásokban, mind más piacokon 
tevékenykednek, eltérő tevékenységeikről elkülönült számlákat kell vezetniük, hogy a 
túlkompenzálás hiánya megállapítható legyen. 
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12. összefoglaló A garanciaközlemény 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló összefoglalót ad „Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közleményről” 
(Hivatalos Lap C 155., 2008.6.20., 10-22. o. és a Hivatalos Lap C 244., 2008.9.25., 32. o. a 
15. oldalra vonatkozó helyesbítésről) (ebben az összefoglalóban a továbbiakban: a 
„közlemény”). 
 

Hatály 
A közlemény az egyedi kezességekre, illetve a kezességvállalási programokra is vonatkozik. 
A közlemény minden gazdasági ágazatra vonatkozik, beleértve a mezőgazdaságot, a halászatot 
és a közlekedést, az érintett ágazatokra érvényes kezességekre vonatkozó konkrét szabályok 
sérelme nélkül. 
 
A közlemény nem vonatkozik az exporthitel-garanciákra. 
 
A közlemény meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a kezesség piackonformnak 
tekintendő, és ezért nem minősül támogatásnak. Rendelkezik emellett a támogatási összetevőt 
tartalmazó kezességek értékeléséről is. 
 

Koncepciók  
A kezességek általában kölcsönhöz vagy pénzügyi kötelezettséghez kapcsolódnak, amelyet a 
kölcsön felvevője a kölcsönadóval szemben vállal. Ugyanez a szabály vonatkozik a kezességek 
más típusaira is, amelyekben hasonló kockázat-átruházás történik (pl. befektetés a társasági 
tőkébe). 
 
A közlemény ismerteti az adott kezesség vagy kezességvállalási program támogatási 
összetevőjének kiszámítására szolgáló tiszta és átlátható módszertanokra vonatkozó 
szabályokat. A kkv-kra vonatkozó egyszerűsített szabályokat vezet be annak érdekében, hogy 
választ találjon a kkv-knak a finanszírozáshoz való hozzájutásának nehézségeire. 
 
A közlemény 3. részében foglalt feltételeket teljesítő kezességeket úgy tekintik, hogy nem 
jelent előnyt a kedvezményezettnek és ennélfogva nem minősül állami támogatásnak. A 
kezesség állami támogatási elemének értékelése a piacgazdasági befektető31 elvén alapul, 
mivel az a kockázati besorolás révén végzett megfelelő kockázatértékelésre támaszkodik. A 
kockázati besorolást nem szükséges nemzetközi ügynökségre bízni, hanem a bank vagy a 
kedvezményezett is elvégezheti. 
 
Az állami támogatási összetevőhöz járuló kezességek esetében az állami támogatásnak a 
kezesség megfelelő piaci ára és a szóban forgó intézkedés tényleges piaci ára közötti 
különbség minősül. 
                                                 
31 Ezen elv szerint az állam hatóságainak a vállalatokban eszközölt beruházásai, vagy más költségviselései 
elfogadhatók, amennyiben olyan feltételekkel került rájuk sor, amelyeket egy piacgazdasági befektető is vállalt 
volna egy összevethető tranzakcióban. 
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Kritériumok 
A támogatás fennállásának kizárása érdekében a kezességnek az alábbi kritériumoknak kell 
eleget tennie: 
 
(a) Egyedi kezességek: 
• A kölcsönfelvevő nem lehet nehéz helyzetben lévő vállalat (lásd az 5. összefoglalót. 

Megjegyzés: az új kkv-kat a jelen közlemény alkalmazásában nem tekintik nehéz 
helyzetben lévő vállalatnak). 

• konkrét pénzügyi tranzakcióhoz kapcsolódik, és időben és mennyiségében is korlátozott; 
• a maximális lefedés az el nem helyezett kölcsönkötvény (vagy más pénzügyi 

kötelezettség) 80%-a 
• arányosság a visszafizetésekben, a kezesség csökkenésében és a veszteségek vállalásában; 
• a kezességért fizetett piacorientált ár (a tranzakció jellemző vonásainak 

figyelembevételével); 
• kkv-k: lehetőség előre meghatározott mentesülési díjak alkalmazására (a kkv 

hitelminősítéséhez kapcsolódóan) Lehetőség alacsonyabb piackonform díjak 
alkalmazására. Induló vállaltok esetében évi 3,8% mentesülési díj alkalmazására van 
lehetőség, még kockázatbesorolás hiányában is. 

 
(b) Kezességvállalási programok: 
• a nehézségekkel küzdő vállalatok nem vehetik igénybe; 
• konkrét pénzügyi tranzakcióhoz kapcsolódó és időben és mennyiségében is korlátozott 

kezességek; 
• az el nem helyezett kölcsönkötvény (vagy más pénzügyi kötelezettség) legfeljebb 80%-a 
• a díjak évente legalább egyszer visszatérülnek; 
• a normál kockázatot, ügyintézési költségeket és a megfelelő tőke utáni díjazást lefedő 

díjak; 
• átlátható feltételek a jövőbeni kezességekhez (pl. jogosult vállalatok); 
• kkv-k: egy adott rendszerben a vállalatonként 2,5 millió EUR garantált összegig terjedő 

mentesülési díjak vagy egyszeri díjak lehetősége (elkerülve a kedvezményezett kkv 
egyedi kockázatbesorolásának szükségességét) révén mód van a kkv-k alacsonyösszegű 
kezességei tekintetében előnyös kockázat-egyesítési hatásra. 

  

Egyéb  
A 80%-os küszöb nem vonatkozik a kölcsönkötelezvények kezességeire vagy bizonyos helyi 
általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknak adott 
kezességekre. 
 
Megjegyzés: A 1,5 millió eurót el nem érő kezességek részesülhetnek a de minimis 
rendeletben32 meghatározott de minimis szabályrendszer előnyeiből. 
 

                                                 
32 A tagállamok azon lehetőségének sérelme nélkül, hogy a módszertant bejelentsék, amint arról a de 
minimis rendelet 2. cikke (4) bekezdésének d) pontja rendelkezik. Lásd a 13. összefoglalót. 
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13. összefoglaló A de minimis szabály 

Hivatkozás 
Ez az összefoglaló összefoglalót ad „A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet”-ről (Hivatalos Lap, L 379., 2006.12.28., 5. o.) (a továbbiakban ezen az 
összefoglalón: a „rendelet”). 

Hatály 
A rendelet a csekély összegű állami támogatásokra vonatkozik („de minimis” támogatás), 
amelyek a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében nem jelentenek állami 
támogatást, és amelyekre ezért a bejelentési követelmény nem vonatkozik. 
 
A de minimis szabályt nem kell alkalmazni a halászati és akvakultúra-ágazatokban működő 
vállalkozásokra, a szénbányászati ágazatra és a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére. Bizonyos számú további feltétellel 
alkalmazni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozásában vagy piaci értékesítésében 
működő vállalkozásokra. A szállítási ágazatban a de minimis támogatás közúti áruszállító 
járművek beszerzésére nem használható fel. Végül, a nehézségekkel küszködő 
vállalkozásokra ez a rendelet nem vonatkozik. 

Koncepció 
A de minimis szabály a támogatás számára meghatároz egy küszöbértéket, amely alatt 
elmondható, hogy a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdését nem kell alkalmazni, úgyhogy az 
intézkedést a Bizottságnak előzetesen nem kell bejelenteni. A szabály azon a feltételezésen 
alapul, hogy az esetek igen nagy többségében a kis összegű támogatások a kereskedelemre és 
a tagállamok közötti versenyre hatást nem gyakorolnak. 

Kritériumok 
A de minimis szabály kihasználása érdekében a támogatásnak a következő kritériumoknak 
kell megfelelnie: 
• A küszöbérték a de minimis szabály alá tartozó támogatás esetében általában 

200 000 EUR (a pénzbeli támogatástartalom), három pénzügyi év időszakára. A 
vonatkozó, három éves időszak mozgó jellegű, úgyhogy minden egyes új de minimis 
támogatásnál a három, egymást követő évben nyújtott de minimis támogatás teljes 
összegét kell meghatározni (a folyó pénzügyi évvel együtt). 

• A küszöbérték a közpénzekből nyújtott de minimis támogatás teljes összegére vonatkozik. 
Nincs hatással arra, hogy a címzett, az alábbi halmozási szabály sérelme nélkül, más 
állami támogatást kaphasson a Bizottság által jóváhagyott programok alapján. 

• A küszöbérték mindenfajta támogatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen formát 
ölt vagy milyen célkitűzést követ. Az egyetlen támogatásfajta, amely a de minimis 
szabályból ki van zárva, az a kiviteli támogatás. 

• A rendelet csak a támogatás „átlátható” formáira vonatkozik, ami olyan támogatást jelent, 
amelyre előre meg lehet határozni a bruttó támogatástartalmat, anélkül, hogy a kockázat 
felmérését el kellene végezni. Ez bizonyos számú korlátozást tesz szükségessé a 
támogatás egyes formáinál, amilyenek például a garanciák. A rendelet hatálya alá csak az 
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1,5 millió EUR-nál kisebb garanciavállalások tartoznak.33  
 

Halmozás  
A fenti küszöbérték (200 000 EUR a de minimis támogatásnál, három pénzügyi év 
időszakára) az egyazon cégnek nyújtott de minimis támogatás teljes összegére vonatkozik. Az 
összeg 100 000 EUR-ra mérséklődik a közúti közlekedés ágazatában. 
Amikor egy bizonyos vállalkozásnak de minimis támogatást ad, az érintett tagállamnak 
ellenőriznie kell, hogy az új támogatás nem emeli-e meg a vállalkozás által a vonatkozó 
hároméves időszakban kapott de minimis támogatás teljes összegét 200 000 eurós (vagy 
értelemszerűen, 100 000 eurós) küszöbérték fölé. 
A tagállam felel azért, hogy legyenek olyan eszközök, amelyek biztosítják a halmozott de 
minimis küszöbérték betartásának hatékony ellenőrzését. Ez két módon érhető el. 
 
• Vagy a tagállam létrehoz egy központi nyilvántartást a de minimis támogatásokra, amely 

tartalmazza az összes információt a tagállamon belül bármely hatóság által nyújtott de 
minimis támogatásokról. 

• A másik megoldás az, hogy a tagállam kifejezetten tájékoztatja a vállalatot a támogatás de 
minimis jellegéről, és az érintett vállalattól teljes körű információt szerez be a többi de 
minimis támogatásról, amelyeket az előző két pénzügyi év folyamán és a folyó pénzügyi 
évben kapott. Minden körülmények között a tagállam viseli a felelősséget a halmozási 
küszöbérték betartásáért. 

 
 

                                                 
33 A tagállamok azon lehetőségének sérelme nélkül, hogy a módszertant bejelentsék, amint arról a rendelet 
2. cikke (4) bekezdésének d) pontja rendelkezik. 
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