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2015. június 

Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) – munkadokumentum 
Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás   

Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételeit (12 feltétel / 1–12. cikk), MAJD ezt követően a természeti katasztrófa 
okozta károk helyreállítására nyújtott támogatásra vonatkozó feltételeket kell ellenőrizni. 
 

A. Általános alkalmazási feltételek 
 

 
 ÁLTALÁNOS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGI FELTÉTELEK A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

1. cikk – Bizonyos ágazatok kizárása ((2) bekezdés)  
Nem alkalmazható a következőkre: 
• Exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása;  
• Az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás. 
1. cikk – Bizonyos ágazatok kizárása ((3) bekezdés)  
• Halászat és akvakultúra* (az 1379/2013/EU rendeletben foglaltak szerint);  
• Elsődleges mezőgazdasági termelés*;  
• Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása*, amennyiben a támogatás 

összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 
forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy 
amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az 
elsődleges termelőknek; 

• A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás (2010/787/EU tanácsi 
határozat). 
* Amennyiben egy vállalkozás az e rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 
tevékenykedik, úgy e rendelet csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre 
tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy a tagállamok biztosítják, 
hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek a támogatásban. 

1. cikk – A Deggendorf-szabály által érintett vállalkozások kizárása ((4) bekezdés)  
Tárgytalan.   
1. cikk – Nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárása ((4) bekezdés)  
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Tárgytalan. 

1. cikk – Az uniós jogot sértő támogatási intézkedések kizárása ((5) bekezdés)  
Nem alkalmazható olyan állami támogatási intézkedésekre, amelyek szükségképpen az 
uniós jog megsértését vonják maguk után, különös tekintettel a következőkre: 
a) ahhoz a feltételhez kötött, hogy a kedvezményezett székhelye az adott tagállamban 
legyen vagy a kedvezményezett elsődlegesen abban a tagállamban végezze üzleti 
tevékenységét. Megengedett az a követelmény, hogy a kedvezményezett a támogatás 
kifizetésének időpontjában telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezzen a támogatást 
nyújtó tagállamban; 
b) ahhoz a feltételhez kötött, hogy belföldön előállított termékeket, illetve belföldi 
szolgáltatásokat vegyen igénybe; 
c) korlátozza a kedvezményezettek azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és 
innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsák. 
4. cikk – Egyedi bejelentési határértékek  
Tárgytalan.  
5. cikk – A támogatás átláthatósága   
Csak átlátható támogatásokra alkalmazható. A következők tekintendők átláthatónak: 
• Vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatás; 
• Kölcsön (amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása a támogatás 

odaítélésekor irányadó referencia-kamatláb alapján történik); 
• Kezességvállalás  

(a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása egy bizottsági közleményben 
megállapított mentesülési díj alapján történik  

vagy  
a bruttó támogatási egyenértéket a kezességvállalásról szóló bizottsági közlemény 
alapján a végrehajtást megelőzően elfogadták és a jóváhagyott számítási módszertan 
kifejezetten vonatkozik az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásához 
kapcsolódó, szóban forgó kezességvállalás-típusra és az alapul szolgáló ügylettípusra); 

• Adókedvezmény (amennyiben felső korlátot határoznak meg, amely biztosítja, hogy 
ne lépjék túl a határértéket); 
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• Visszafizetendő előleg (amennyiben a visszafizetendő előleg teljes névértéke nem 
haladja meg az e rendelet alapján alkalmazandó küszöbértékeket, vagy ha az 
intézkedés végrehajtását megelőzően megtörtént a visszafizetendő előleg bruttó 
támogatási egyenértékének kiszámításához használt módszertan bejelentése és 
Bizottság általi jóváhagyása). 

6. cikk – Ösztönző hatás   
• Az 50. cikkben meghatározott feltételeknek teljesülniük kell.  
7. cikk – Elszámolható költségek  
A támogatási intenzitás kiszámítása során: 
• A számadatokat az adók és egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. 
• Vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtott támogatás esetében: a 

támogatás összegének a bruttó támogatási egyenértéket kell tekinteni. 
• A több részletben kifizetett támogatást a támogatás nyújtásának időpontjára számított 

jelenértékre kell diszkontálni (ugyanez vonatkozik az elszámolható költségekre; a 
támogatás nyújtásakor irányadó leszámítolási kamatlábbal).  

• Az adókedvezmény formájában nyújtott támogatás részleteit az adókedvezmények 
érvényesítésének különböző időpontjaiban irányadó leszámítolási kamatlábbal kell 
diszkontálni. 

• Visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatás esetében, amelyet a bruttó 
támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az 
elszámolható költségek százalékában fejeznek ki, és amennyiben az intézkedés 
biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, 
sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás nyújtásakor irányadó 
leszámítolási kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre, a 
maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető. 

Elszámolható költségek és dokumentáció: 
• Az elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális dokumentumokkal kell 

alátámasztani.  

 

8. cikk – Támogatáshalmozás  
• A határértékek és maximális támogatási intenzitások tekintetében a támogatás 

teljes összegét figyelembe kell venni ((1) bekezdés). 
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• Amennyiben az uniós finanszírozás (amely nem tartozik a tagállam ellenőrzése alá) 
állami támogatással párosul, csak ez utóbbit kell figyelembe venni annak 
meghatározásakor, hogy teljesülnek-e a bejelentési határértékek és a maximális 
támogatási intenzitások vagy a maximális támogatási összegek, feltéve, hogy az 
ugyanazon elszámolható költségekkel kapcsolatban nyújtott állami finanszírozás teljes 
összege nem haladja meg az uniós jog alkalmazandó szabályaiban foglalt 
legkedvezőbb finanszírozási arányt ((2) bekezdés). 

• A mentesített támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel 
rendelkező állami támogatással halmozható ((3) bekezdés, a) pont). 

• A mentesített támogatás nem halmozható olyan egyéb állami támogatással, amely 
részben vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez kapcsolódik, 
amennyiben a halmozás az érintett támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási 
intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez vezet ((3) bekezdés, b) pont). 

• Az általános csoportmentességi rendelettel mentesített állami támogatás nem 
halmozható ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély 
összegű támogatással, amennyiben a halmozás az általános csoportmentességi rendelet 
III. fejezetében megállapított támogatási intenzitás túllépéséhez vezetne ((5) 
bekezdés). 

9. cikk – Közzététel és információszolgáltatás   
• A következő információk nemzeti vagy regionális szintű átfogó állami támogatási 

honlapon való közzététele ((1) bekezdés): 
a. összefoglaló adatok (lásd a 11. cikket) vagy egy azokhoz vezető internetes link; 
b. minden egyes támogatási intézkedés teljes szövege (lásd a 11. cikket) vagy a teljes 

szöveghez vezető internetes link; 
c. minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatásra vonatkozó 

információk (lásd a III. mellékletet). 
Az európai területi együttműködés projektjeinek nyújtott támogatások tekintetében az e 

bekezdésben említett információkat azon tagállam honlapján kell közzétenni, 
amelyben az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkében 
meghatározott érintett irányító hatóság működik. A részt vevő tagállamok 
határozhatnak úgy is, hogy mindegyikük a saját területére irányuló támogatási 
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intézkedésekről nyújt információt a honlapján. 
• Az adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok, valamint a 16. és 

a 21. cikk hatálya alá tartozó támogatási programok esetében (kivéve azon kkv-kat, 
amelyek még egyetlen piacon sem végeztek kereskedelmi értékesítést) akkor 
tekinthetők teljesültnek az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételek, ha a 
tagállamok az egyedi támogatási összegekre vonatkozóan előírt információkat az 
alábbi tartományokban teszik közzé (millió EUR) ((2) bekezdés): 
- 0,5–1, 
- 1–2, 
- 2–5, 
- 5–10, 
- 10–30, és 
- 30 vagy több. 

• Az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat szabványos formában kell 
feltüntetni és hozzáférhetővé tenni (lásd a III. mellékletet), lehetővé téve hatékony 
keresési és letöltési funkciók használatát. Az (1) bekezdésben említett információkat a 
támogatás nyújtásának napjától számított 6 hónapon belül, illetve adókedvezmény 
formájában megvalósuló támogatási programok esetében az adóbevallás 
esedékességének időpontjától számított 1 éven belül kell közzétenni, és az 
információknak a támogatás nyújtásának napjától számított legalább 10 évig 
elérhetőnek kell lenniük ((4) bekezdés). 

• A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül 
(vagyis 2016.07.01-ig) megfelelnek az e cikkben foglalt rendelkezéseknek ((6) 
bekezdés). 

 
A fogalommeghatározásokat lásd: 2. cikk (felhívjuk figyelmüket a nehéz helyzetben lévő vállalkozások fogalmának új meghatározására). 
 
Jelentéstétel: 11. cikk 
Ellenőrzés: 12. cikk 
A csoportmentességi kedvezmény visszavonása: 10. cikk 
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B. A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatás különös feltételei (földrengés, lavina, földcsuszamlás, áradás, tornádó, 
hurrikán, vulkánkitörés és természeti eredetű kontrollálatlan vegetációtűz) 
 

50. CIKK  
TERMÉSZETI KATASZTRÓFA OKOZTA KÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA NYÚJTOTT 

TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített feltételek ((1) 
bekezdés). 

• A támogatás nyújtásához a következő feltételeknek kell teljesülniük ((2) 
bekezdés): 
a) a tagállam illetékes hatóságai az eseményt hivatalosan természeti 

katasztrófává minősítették;   
b) a természeti katasztrófa és az érintett vállalkozás által elszenvedett károk 

között közvetlen ok-okozati összefüggés áll fenn.  
• A konkrét természeti katasztrófához kapcsolódó támogatási programokat az 

esemény bekövetkeztétől eltelt három éven belül kell beindítani. Az e programok 
alapján történő támogatást az esemény bekövetkeztétől számított négy éven belül 
kell nyújtani ((3) bekezdés). 

• Az elszámolható költség a természeti katasztrófa közvetlen következményeként 
bekövetkezett, az illetékes nemzeti hatóság által elismert független szakértő vagy 
biztosító által megállapított kár összege. A kár lehet tárgyi eszközt – mint például 
épületet, berendezést, felszerelést, raktárkészletet – érintő anyagi kár vagy a 
gazdasági tevékenységnek a katasztrófa bekövetkezésétől számított legfeljebb hat 
hónapra történő részleges vagy teljes felfüggesztése miatti bevételkiesés. Az 
anyagi kár nagyságát az érintett eszköz javítási költsége vagy katasztrófa előtti 
gazdasági értéke alapján kell megállapítani. Az anyagi kár nagysága nem 
haladhatja meg a javítási költséget vagy a méltányos piaci érték katasztrófa okozta 
csökkenését, vagyis a tulajdonnak közvetlenül a katasztrófa előtti értéke és 
közvetlenül a katasztrófa bekövetkezte utáni értéke közötti különbséget. A 
bevételkiesés nagyságát az érintett vállalkozás pénzügyi adatai (kamatfizetés és 
adózás előtti eredmény (EBIT), amortizációs és bérköltség kizárólag a természeti 

 



FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT 
 

Ez az ellenőrző lista nem az Európai Bizottság hivatalos dokumentuma. A lista hasznos kiegészítő eszköznek bizonyulhat a 2014. 
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a csoportmentességi rendelet) alkalmazásához, azonban nem helyettesíti azt. A 
rendelet által nyújtott, bejelentés alóli mentesség kizárólag a rendelet rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés esetén 
alkalmazható. 
 

7 
 

katasztrófa által érintett létesítményhez kapcsolódóan) alapján kell megállapítani a 
katasztrófa bekövetkezte utáni hat hónapra vonatkozó pénzügyi adatoknak és a 
katasztrófa bekövetkeztét megelőző öt év közül (a legjobb és legrosszabb 
pénzügyi eredménnyel rendelkező két év kizárásával) kiválasztott három év 
ugyanazon hat hónapjára számított átlagának összehasonlításával. A kár 
nagyságát az egyedi kedvezményezettek szintjén kell megállapítani ((4) 
bekezdés). 

• A kár ellentételezésére folyósított támogatási és egyéb kifizetések – beleértve a 
biztosítási kötvények alapján történő kifizetéseket is – nem haladhatják meg az 
elszámolható költségek 100 %-át ((5) bekezdés). 

 
 


