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2015. június 

Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) – munkadokumentum 
Környezetvédelmi támogatás  

Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételeit (12 feltétel / 1–12. cikk), MAJD ezt követően a környezetvédelmi 
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: 
• Azon környezetvédelmi támogatási programok (a 44. cikk kivételével), amelyek esetében 

az átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 millió EUR-t, a 
hatálybalépésüket követő hat hónaptól (e rendelet hosszabb időszakra továbbra is 
alkalmazható e támogatási programok bármelyikére, miután a Bizottság megvizsgálta a 
tagállam által a Bizottságnak a program hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül 
bejelentett vonatkozó értékelési tervet);  

• A fent említett támogatási programok módosításai, kivéve azokat a módosításokat, amelyek 
nem befolyásolhatják a támogatási program e rendelet értelmében vett 
összeegyeztethetőségét vagy nem befolyásolhatják jelentősen a jóváhagyott értékelési terv 
tartalmát; 

• 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*, kivéve a környezetvédelmi támogatást; 
• 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). 
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* 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)  
Nem alkalmazható olyan támogatási programokra, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi 
támogatás kifizetését azon vállalkozások számára, amelyekkel szemben valamely támogatás 
visszafizetésére kötelező olyan bizottsági határozat van érvényben, amely a támogatást 
jogellenesnek/összeegyeztethetetlennek nyilvánította, és nem alkalmazható az ilyen vállalkozás 
számára nyújtott ad hoc támogatásra.  
1. cikk – Nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárása ((4) bekezdés)  
Nem alkalmazható a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatásra.  

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  
Nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek meghaladják a következőket: 
• Környezetvédelmi beruházási támogatás esetében, kivéve a szennyezett terület 

szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatást, valamint az 
energiahatékony távfűtési és távhűtési létesítmény elosztó hálózati részéhez nyújtott 
támogatást: vállalkozásonként és beruházási projektenként 15 millió EUR; 

• Energiahatékonysági projektekhez nyújtott beruházási támogatás esetében: 10 millió 
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EUR a 39. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint; 
• Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás 

esetében: vállalkozásonként és beruházási projektenként 20 millió EUR; 
• A megújuló villamosenergia-termelésre irányuló működési támogatás és kisméretű 

létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési 
támogatás esetében: vállalkozásonként és projektenként 15 millió EUR. Amennyiben a 
támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás alapján nyújtják a 42. cikk szerint: a 42. 
cikk hatálya alá tartozó valamennyi támogatási program összesített költségvetését 
figyelembe véve évente 150 millió EUR; 

• Távfűtési és távhűtési elosztó hálózatra irányuló beruházási támogatás esetében: 
vállalkozásonként és beruházási projektenként 20 millió EUR; 

• Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében: 
vállalkozásonként és beruházási projektenként 50 millió EUR. 

A határértékek nem kerülhetők meg a támogatási programok vagy támogatási projektek 
mesterséges felosztásával. 
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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• Energiahatékonysági projektekhez nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 39. 
cikkben meghatározott feltételek; 

• A piaci áron felüli felár formájában nyújtott támogatás, amennyiben teljesülnek a 42. 
cikkben meghatározott feltételek; 

• 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   
A támogatás csak akkor mentesíthető, ha ösztönző hatással bír: 
• A kedvezményezett a munka vagy projekt megkezdését megelőzően támogatási 

kérelmet nyújtott be az érintett tagállamhoz. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell 
legalább a következő információkat: 

- a vállalkozás neve és mérete; 
- a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt; 
- a projekt helyszíne; 
- az elszámolható költségek jegyzéke; 
- a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, kezességvállalás, 

visszafizetendő előleg, tőkeinjekció vagy egyéb) és a projekthez szükséges állami 
finanszírozás összege. 

• Nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás: a fentieken túl a tagállam az adott 
támogatás nyújtását megelőzően ellenőrizte, hogy a kedvezményezett dokumentációjának 
tanúsága szerint a következők közül egy vagy több érvényesül: 
- a támogatás következtében lényegesen kibővült a projekt/tevékenység hatóköre, vagy 
- a támogatás következtében lényegesen nőtt a kedvezményezett által a 

projektre/tevékenységre fordított teljes összeg, vagy 
- a támogatás következtében lényegesen felgyorsult az érintett projekt/tevékenység 

megvalósítási üteme. 
Kivételek 

• Adókedvezmények, amennyiben: 
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- az intézkedés objektív kritériumok alapján, további tagállami mérlegelési jogkör 
gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát; és 

- az intézkedést azelőtt fogadták el és léptették hatályba, hogy a támogatott 
projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdődött volna, kivéve az 
adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási programok 
esetében, amennyiben a tevékenységre adókedvezmény formájában megvalósuló 
korábbi támogatási programok vonatkoztak. 

• A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott 
támogatás: amennyiben teljesülnek az általános csoportmentességi rendelet 44. cikkében 
meghatározott feltételek. 

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

összegét figyelembe kell venni ((1) bekezdés), 
• 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. és 11. cikk – Közzététel és információszolgáltatás – Jelentéstétel  
Összefoglaló adatok benyújtása a Bizottságnak 
Nemzeti jogalap közzététele az interneten 

 

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). 
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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 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 
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A csoportmentességi kedvezmény visszavonása: 10. cikk 
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B. A környezetvédelmi támogatás különös feltételei 

 
36. CIKK 

A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA AZ UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI SZABVÁNYOK TÚLTELJESÍTÉSÉT, 
ILLETVE UNIÓS SZABVÁNYOK HIÁNYÁBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM SZINTJÉNEK EMELÉSÉT 

LEHETŐVÉ TEVŐ BERUHÁZÁSI 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 beruházásnak meg kell felelnie a következő feltételek valamelyikének ((2) bekezdés): 
a) Az uniós szabványok túlteljesítése révén a kedvezményezett emeli a tevékenységeiből eredő 

környezetvédelmi szintet, függetlenül attól, vannak-e az alkalmazandó uniós szabványoknál 
szigorúbb kötelező nemzeti szabványok; 

b) Uniós szabványok hiányában a kedvezményezett emeli a tevékenységeiből eredő 
környezetvédelmi szintet. 

• Nem nyújtható támogatás, ha a beruházásokat azért hajtják végre, hogy a vállalkozás már elfogadott, 
de még nem hatályos uniós szabványoknak feleljen meg ((3) bekezdés), kivéve ((4) bekezdés):  
a) Az elfogadott uniós szabványoknak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi és tengeri járművek 

beszerzése: a beszerzés az említett szabványok hatálybalépése előtt történik, és az említett 
szabványok kötelezővé válásukkor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már 
megvásárolt járművekre. 

b) Meglévő közúti, vasúti, belvízi és tengeri járművek felújítása: az uniós szabványok a járművek 
üzembe helyezésekor még nem voltak hatályban, és kötelezővé válásukkor nem válnak 
visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járművekre. 

• Elszámolható költségek: az alkalmazandó uniós szabványok túlteljesítéséhez, illetve uniós 
szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez szükséges beruházási 
többletköltségek. Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni ((5) bekezdés): 
a) amennyiben a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás költségei külön 

beruházásként meghatározhatók, az elszámolható költségek e környezetvédelemhez kapcsolódó 
költségek; 

b) minden más esetben a környezetvédelmi beruházás költségei olyan hasonló, kevésbé 
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környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, amelyet a támogatás hiányában hitelt 
érdemlően végrehajtottak volna. A környezetvédelemhez kapcsolódó költséget e két beruházás 
költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható költségnek. 

A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók 
el. 
• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 40 %-át ((6) bekezdés). 
• Többlettámogatások:  

- A támogatási intenzitás középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások 
esetében pedig 20 százalékponttal növelhető ((7) bekezdés). 

- A támogatási intenzitás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti területeken 
található beruházások esetében 15 százalékponttal, az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti területeken található beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető ((8) 
bekezdés). 

 
37. CIKK 

A JÖVŐBENI UNIÓS SZABVÁNYOKHOZ IDŐ ELŐTT TÖRTÉNŐ ALKALMAZKODÁSHOZ NYÚJTOTT 
BERUHÁZÁSI 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). 

• Az uniós szabványok elfogadásának és a beruházás végrehajtásának és befejezésének az érintett 
szabványok hatálybalépése előtt legalább egy évvel meg kell történnie ((2) bekezdés). 

• Elszámolható költségek: az alkalmazandó uniós szabványok túlteljesítéséhez szükséges beruházási 
többletköltségek. Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni ((3) bekezdés): 
a) amennyiben a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás költségei külön 

beruházásként meghatározhatók, az elszámolható költségek e környezetvédelemhez kapcsolódó 
költségek; 

b) minden más esetben a környezetvédelmi beruházás költségei olyan hasonló, kevésbé 
környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, amelyet a támogatás hiányában hitelt 
érdemlően végrehajtottak volna. A környezetvédelemhez kapcsolódó költséget e két beruházás 
költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható költségnek. A magasabb 
környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el. 
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• A támogatási intenzitás nem haladja meg ((4) bekezdés): 
a) ha a beruházás végrehajtása és befejezése több mint három évvel az új uniós szabvány 

hatálybalépése előtt történik, kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 20 %-át, 
középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 15 %-át, nagyvállalkozások esetében 
pedig az elszámolható költségek 10 %-át; 

b) ha a beruházás végrehajtása és befejezése egy–három évvel az új uniós szabvány hatálybalépése 
előtt történik, kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 15 %-át, középvállalkozások 
esetében az elszámolható költségek 10 %-át, nagyvállalkozások esetében pedig az elszámolható 
költségek 5 %-át. 

• Többlettámogatások: A támogatási intenzitás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja 
szerinti területeken található beruházások esetében 15 százalékponttal, az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének c) pontja szerinti területeken található beruházások esetében pedig 5 százalékponttal 
növelhető ((5) bekezdés). 

 
38. CIKK 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEKHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI 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). 

• Nem nyújtható támogatás e cikk értelmében, ha a fejlesztéseket azért hajtják végre, hogy a vállalkozás 
már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha azok még nem léptek hatályba 
((2) bekezdés). 

• Az elszámolható költségek a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez szükséges beruházási 
többletköltségek. Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni ((3) bekezdés): 
a) amennyiben a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági beruházás költségei külön 

beruházásként meghatározhatók, az elszámolható költségek ezen energiahatékonysághoz 
kapcsolódó költségek; 

b) minden más esetben az energiahatékonysági beruházás költségei olyan hasonló, kevésbé 
energiahatékony beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, amelyet a támogatás hiányában 
hitelt érdemlően végrehajtottak volna. Az energiahatékonysághoz kapcsolódó költséget e két 
beruházás költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható költségnek. 

• A magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem 
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számolhatók el. 
• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 30 %-át ((4) bekezdés). 
• Többlettámogatások: 

- A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, 
középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 10 százalékponttal növelhető ((5) 
bekezdés). 

- A támogatási intenzitás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti területeken 
található beruházások esetében 15 százalékponttal, az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti területeken található beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető 
((6) bekezdés). 

 
39. CIKK 

ÉPÜLET-ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROJEKTEKRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSI 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). 

• Támogathatók az épület-energiahatékonysági projektek ((2) bekezdés). 
• Elszámolható költségek: az energiahatékonysági projekt teljes költsége ((3) bekezdés). 
• Energiahatékonysági alap számára nyújtott támogatás formája: juttatás, tőke, kezességvállalás 

vagy kölcsön energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő számára, amely azt 
maradéktalanul továbbítja a végső kedvezményezetteknek, vagyis az épülettulajdonosoknak vagy 
bérlőknek ((4) bekezdés). 

• A végső projekteknek nyújtott támogatás formái: Az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi 
közvetítő által a támogatható projektek számára nyújtott támogatás formája kölcsön vagy 
kezességvállalás lehet; A végső kedvezményezettek szintjén a kölcsön névértéke vagy a 
kezességvállalással biztosított összeg nem haladja meg projektenként a 10 millió EUR-t. A 
kezességvállalás nem haladja meg az alapul szolgáló kölcsön 80 %-át ((5) bekezdés). 

• Az épülettulajdonosok által az energiahatékonysági alap vagy más pénzügyi közvetítő számára 
visszafizetendő összeg nem lehet alacsonyabb a kölcsön névértékénél ((6) bekezdés). 

• Az energiahatékonysági támogatásnak további, az energiahatékonysági projekt számára nyújtott teljes 
finanszírozás legalább 30 %-át elérő magánbefektetői forrásokat kell bevonnia. Amennyiben a 
támogatást energiahatékonysági alap nyújtja, a magánberuházás bevonására sor kerülhet az 
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energiahatékonysági alap és/vagy az energiahatékonysági projekt szintjén is oly módon, hogy az 
energiahatékonysági projektnek nyújtott összesített teljes finanszírozás legalább 30 %-ot tegyen ki ((7) 
bekezdés). 

• A tagállamok az energiahatékonysági támogatás nyújtásakor energiahatékonysági alapokat 
hozhatnak létre és/vagy pénzügyi közvetítőket alkalmazhatnak. Teljesítendő feltételek ((8) 
bekezdés): 
a) Alapkezelők kiválasztása: az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak megfelelően nyílt, 

átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás keretében. Nem tehető különbség a székhelyük 
vagy bejegyzésük szerinti tagállam szerint. Az alapkezelőkkel szemben a befektetés jellegével 
objektívan indokolható, előre meghatározott kritériumok támaszthatók. 

b) Független magánbefektetők kiválasztása: az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak 
megfelelően olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás útján, amelynek 
célja – a kezességvállalástól eltérő befektetések esetében – a magánbefektetői veszteség 
minimalizálásával szemben az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, 
megfelelő kockázat/nyereség megosztási rendszerek létrehozása. Amennyiben a 
magánbefektetőket nem ilyen eljárás keretében választják ki, úgy a magánbefektetőknek 
biztosított méltányos megtérülési rátát nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás során 
kiválasztott független szakértőnek kell megállapítania; 

c) Aszimmetrikus veszteségmegosztás az állami és magánbefektetők között; az állami 
befektetőt terhelő első veszteség a teljes befektetés 25 %-ára korlátozódik; 

d) Kezességvállalás: a kezességvállalási mérték 80 %-ra és az adott tagállamot terhelő teljes 
veszteség a kezességvállalással biztosított portfólió 25 %-ára korlátozódik. Díjmentesen 
kizárólag a kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező kezességvállalások 
nyújthatók. Amennyiben a kezességvállalás a váratlan veszteségek fedezését is magában foglalja, 
úgy a pénzügyi közvetítő a kezességvállalásnak a váratlan veszteségeket fedező részére 
piackonform kezességvállalási díjat fizet. 

e) A befektetők képviselettel rendelkezhetnek az energiahatékonysági alap vagy a pénzügyi 
közvetítő irányító testületeiben. 

f) Az energiahatékonysági alapot vagy a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályok szerint 
hozzák létre, és a tagállam átvilágítási folyamatról rendelkezik annak érdekében, hogy az 
energiahatékonysági támogatási intézkedés végrehajtása céljából biztosítható legyen az üzleti 
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szempontból megalapozott beruházási stratégia alkalmazása. 
• A pénzügyi közvetítőt – ideértve az energiahatékonysági alapot is – kereskedelmi alapon kell 

irányítani, és biztosítani kell a nyereségorientált befektetési döntések meghozatalát, feltéve, 
hogy a pénzügyi közvetítő és adott esetben az energiahatékonysági-alapkezelők teljesítik a 
következő feltételeket ((9) bekezdés): 
a) törvény vagy szerződés kötelezi őket arra, hogy a szakmai alapkezelők gondosságával, 

jóhiszeműen és az összeférhetetlenség elkerülésével járjanak el; az alapkezelés a legjobb 
gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik; 

b) javadalmazásuk megfelel a piaci gyakorlatnak. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, 
ha a pénzügyi közvetítőt vagy az alapkezelőt tapasztalathoz, szakértelemhez, valamint operatív és 
pénzügyi kapacitáshoz kapcsolódó objektív kritériumokon alapuló, nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes eljárás útján választják ki; 

c) teljesítményhez kötött javadalmazásban részesülnek, vagy saját forrásaik társbefektetése útján 
maguk is részt vállalnak a befektetési kockázatból, és így érdekeik tartósan megegyeznek az 
állami befektető érdekeivel; 

d) meghatározzák az energiahatékonysági projektek keretében folytatandó beruházások beruházási 
stratégiáját, kritériumait és tervezett ütemezését, valamint előzetesen kimutatják pénzügyi 
életképességét és az energiahatékonyságra gyakorolt várható hatását; 

e) az energiahatékonysági alapban befektetett, illetve a pénzügyi közvetítőnek nyújtott állami 
forrásokra vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia van, lehetővé téve, hogy az 
energiahatékonysági projekteket a piac finanszírozza, amennyiben erre készen áll. 

• E cikk szerint nem mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól azok az energiahatékonysági 
fejlesztések, amelyek azért hajtanak végre, hogy a kedvezményezett már elfogadott uniós 
szabványoknak feleljen meg ((10) bekezdés). 

 
40. CIKK 

NAGY HATÁSFOKÚ KAPCSOLT ENERGIATERMELÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSI 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). 

• Beruházási támogatás kizárólag újonnan létrehozott vagy felújított kapacitásokhoz ((2) bekezdés). 
• Az új kapcsolt energiatermelő egység a külön hő- és villamosenergia-termeléshez viszonyítva 
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összességében primerenergia-megtakarítást eredményez (2012/27/EU irányelv). A meglévő 
kapcsolt energiatermelő egység fejlesztése vagy a meglévő villamosenergia-termelő egység 
kapcsoltenergia-termelő egységgé történő átalakítása az eredeti helyzethez viszonyítva primerenergia-
megtakarítást eredményez ((3) bekezdés). 

• Elszámolható költségek: az ahhoz szükséges berendezések beruházási többletköltségei, hogy a 
létesítmény az ugyanilyen kapacitású hagyományos villamosenergia-termelő vagy 
fűtőlétesítményekhez képest nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő létesítményként üzemeljen, 
illetve az ahhoz szükséges beruházási többletköltségek, hogy a nagy hatásfokra vonatkozó határértéket 
már teljesítő meglévő létesítményt nagyobb hatásfokúra korszerűsítsék ((4) bekezdés). 

• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 45 %-át. 
Kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott 
támogatás esetében pedig 10 százalékponttal növelhető ((5) bekezdés). 

• Többlettámogatás: A támogatási intenzitás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti 
területeken található beruházások esetében 15 százalékponttal, az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének c) pontja szerinti területeken található beruházások esetében pedig 5 százalékponttal 
növelhető ((6) bekezdés). 

 
41. CIKK 

MEGÚJULÓ ENERGIA TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSI 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). 

• Bioüzemanyagok előállításához nyújtott támogatás: csak olyan mértékben mentesül a bejelentési 
kötelezettség alól, amennyiben a támogatott beruházást az élelmiszer-alapú bioüzemanyagoktól 
eltérő fenntartható bioüzemanyagok előállítására használják fel. Azonban mentesül az olyan 
beruházási támogatás, amelyet élelmiszer-alapú bioüzemanyagot előállító meglévő létesítmény újszerű 
bioüzemanyagot előállító létesítménnyé való átalakítására nyújtanak, feltéve, hogy az élelmiszer-alapú 
üzemanyag előállítását az új kapacitásnak megfelelően csökkentik ((2) bekezdés). 

• Nem nyújtható támogatás olyan bioüzemanyagokra, amelyek szolgáltatási vagy keverési 
kötelezettség hatálya alá tartoznak ((3) bekezdés). 

• Nem nyújtható támogatás olyan vízi erőművekhez, amelyek nem felelnek meg a 2000/60/EK 
irányelvnek ((4) bekezdés). 
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• Támogatás csak új létesítményekre nyújtható. Nem nyújtható vagy fizethető ki támogatás az erőmű 
működésének megkezdését követően, és a támogatás nem függhet a termeléstől ((5) bekezdés). 

• Elszámolható költségek: a megújulóenergia-termelés támogatásához szükséges beruházási 
többletköltségek. Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni ((6) bekezdés): 
a) A beruházás összköltségén belül a megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás költségei külön 

beruházásként meghatározhatók (például egy már meglévő létesítmény könnyen azonosítható 
kiegészítő alkotórészeként): az elszámolható költségek e megújuló energiához kapcsolódó 
költségek;  

b) A megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás költségei olyan hasonló, kevésbé 
környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, amelyet a támogatás hiányában hitelt 
érdemlően végrehajtottak volna: a megújuló energiához kapcsolódó költséget e két beruházás 
költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható költségnek; 

c) bizonyos kisméretű létesítmények esetében, ahol azért nem lehet megvalósítani kevésbé 
környezetbarát beruházást, mert nem léteznek korlátozott méretű létesítmények: az elszámolható 
költség a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez kapcsolódó beruházás teljes költsége. 

Nem számolhatók el: a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó 
költségek. 

• A támogatási intenzitás nem haladja meg ((7) bekezdés): 
a. az elszámolható költségek 45 %-át (a (6) bekezdés a) vagy b) pontja alapján); 
b. az elszámolható költségek 30 %-át (a (6) bekezdés c) pontja alapján). 

• Többlettámogatás: 
- A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, 

középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 10 százalékponttal növelhető ((8) 
bekezdés). 

- A támogatási intenzitás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti területeken 
található beruházások esetében 15 százalékponttal, az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti területeken található beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető ((9) 
bekezdés). 

• Ha a támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében, egyértelmű, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok alapján nyújtják, a támogatási intenzitás elérheti az elszámolható 
költségek 100 %-át. Az ajánlattételi eljárás megkülönböztetésmentes és az eljárásban részt vehet 
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valamennyi érdekelt vállalkozás. Az ajánlattételi eljáráshoz kapcsolódó költségvetés kötelező érvényű 
korlátot képez (nem részesülhet minden résztvevő támogatásban, és a támogatást az ajánlattevő által 
benyújtott eredeti ajánlat alapján nyújtják, kizárva ezáltal a későbbi tárgyalásokat) ((10) bekezdés). 

 
42. CIKK 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉNEK 
ÖSZTÖNZÉSÉRE IRÁNYULÓ MŰKÖDÉSI 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 támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján olyan 
versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, amely valamennyi megújuló villamos 
energiát termelő számára megkülönböztetésmentes módon nyitva áll ((2) bekezdés). 

• Az ajánlattételi eljárás meghatározott technológiákra korlátozható, amennyiben a valamennyi termelő 
számára nyitott eljárás olyan nem optimális eredményre vezetne, amely nem orvosolható az eljárás 
kialakítása során, különösen az alábbiakra tekintettel ((3) bekezdés): 

i. új és innovatív technológia által hosszú távon kínált lehetőségek; vagy 
ii. a diverzifikáció szükségessége; vagy 

iii. hálózati korlátok és hálózati stabilitás; vagy 
iv. a rendszer (integrációs) költségei; vagy 
v. a biomassza támogatása miatt a nyersanyagpiacokon kialakuló torzulások elkerülésének 

szükségessége. 
A tagállamok részletesen megvizsgálják e feltételek alkalmazhatóságát és erről (a 11. cikk a) pontja 
szerint) jelentést tesznek a Bizottságnak. 

• A támogatást új és innovatív megújulóenergia-technológiára nyújtják legalább egy ilyen technológia 
számára nyitott, versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében, egyértelmű, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok alapján. A teljes támogatás éves szinten nem haladhatja meg a 
megújuló energiaforrásból származó, tervezett új villamosenergia-kapacitás 5 %-át ((4) bekezdés). 

• A támogatást a termelők által közvetlenül a piacon értékesített villamos energiáért felszámított piaci 
áron felüli felárként nyújtják ((5) bekezdés). 

• A kedvezményezettek eleget tesznek a szokványos kiegyenlítési feladatoknak. A kiegyenlítési 
feladatokat a kedvezményezettek kiszervezhetik a nevükben eljáró más vállalkozásoknak, például a 
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beszerzési közösség szolgáltatójának ((6) bekezdés). 
• Negatív árak esetén nem nyújtható támogatás ((7) bekezdés). 
• A (2) bekezdésben meghatározott versenyeztetéses ajánlattételi eljárás hiányában 1 MW alatti kiépített 

villamosenergia-kapacitással rendelkező létesítmény számára nyújtható támogatás (bármely megújuló 
energiaforrásból, kivéve a szélenergiát, amelynek esetében a létesítmények 6 MW alatti kiépített 
villamosenergia-kapacitással vagy hatnál kevesebb energiatermelő egységgel rendelkeznek). A (9) 
bekezdés sérelme nélkül, amennyiben a támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás hiányában 
nyújtják, úgy be kell tartani az (5), (6) és (7) bekezdésben foglalt feltételeket. Ezenfelül amennyiben a 
támogatást versenyeztetéses ajánlattételi eljárás hiányában nyújtják, úgy a 43. cikk (5), (6) és (7) 
bekezdésében foglalt feltételek alkalmazandók ((8) bekezdés). 

• Az (5), (6) és (7) bekezdés szerinti feltételek nem alkalmazandók olyan működési támogatásra, 
amelyet 500 kW alatti kiépített villamosenergia-kapacitással rendelkező létesítmény számára 
nyújtanak (bármely megújuló energiaforrásból, kivéve a szélenergiát, amelynek esetében a 
létesítmények 3 MW alatti kiépített villamosenergia-kapacitással vagy háromnál kevesebb 
energiatermelő egységgel rendelkeznek) ((9) bekezdés). 

• A (8) és (9) bekezdésben említett maximális kapacitások kiszámítása: egyetlen létesítménynek 
tekintendők a villamosenergia-hálózathoz közös kapcsolódási ponttal rendelkező kisméretű 
létesítmények ((10) bekezdés). 

• A támogatást kizárólag az üzemnek (az általánosan elfogadott számviteli alapelvek értelmében 
vett) teljes értékcsökkenése bekövetkeztéig nyújtják. A korábban kapott beruházási támogatásokat a 
működési támogatásból le kell vonni ((11) bekezdés). 

 
43. CIKK 

KISMÉRETŰ LÉTESÍTMÉNYEK MEGÚJULÓENERGIA-TERMELÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSÉRE IRÁNYULÓ 
MŰKÖDÉSI 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). 

• Támogatás csak 500 kW alatti kiépített kapacitással rendelkező létesítmény számára nyújtható 
(bármely megújuló energiaforrásból, kivéve a szélenergiát, amelynek esetében a létesítmények 
3 MW alatti kiépített villamosenergia-kapacitással vagy háromnál kevesebb energiatermelő 
egységgel rendelkeznek, és kivéve a bioüzemanyagokat, amelynek esetében a létesítmények 
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évi 50 000 tonnánál kisebb kiépített kapacitással rendelkeznek). Maximális kapacitások 
kiszámítása: egyetlen létesítménynek tekintendők a villamosenergia-hálózathoz közös kapcsolódási 
ponttal rendelkező kisméretű létesítmények ((2) bekezdés). 

• Támogatás csak az élelmiszer-alapú bioüzemanyagtól eltérő fenntartható bioüzemanyagot 
előállító létesítmények számára nyújtható. E cikk értelmében azonban mentesül az élelmiszer-alapú 
bioüzemanyagot előállító olyan létesítményeknek nyújtott működési támogatás, amelyek 2013. 
december 31. előtt kezdték meg működésüket, a teljes értékcsökkenésük bekövetkeztéig, de legfeljebb 
2020-ig ((3) bekezdés). 

• Nem nyújtható támogatás olyan bioüzemanyagokra, amelyek szolgáltatási vagy keverési 
kötelezettség hatálya alá tartoznak ((4) bekezdés). 

• Az energiaegységenkénti támogatás nem haladja meg a szóban forgó megújulóenergia-termelés 
teljes költségének és az érintett energiaforma piaci árának különbségét. Az energiatermelés 
teljes költségét rendszeresen, legalább évente felül kell vizsgálni ((5) bekezdés). 

• Az energiatermelés teljes költségének kiszámításához használt maximális megtérülési ráta nem 
haladhatja meg a releváns swapkamatláb 100 bázisponttal növelt összegét. A releváns 
swapkamatláb azon pénznem swapkamatlába, amelyben a támogatást nyújtják a támogatott 
létesítmény amortizációs időszakának megfelelő lejárattal ((6) bekezdés). 

• A támogatást kizárólag a létesítménynek (az általánosan elfogadott számviteli alapelvek 
értelmében vett) teljes értékcsökkenése bekövetkeztéig nyújtják. A létesítmény számára nyújtott 
beruházási támogatásokat le kell vonni a működési támogatás összegéből ((7) bekezdés). 

 
44. CIKK 

A 2003/96/EK IRÁNYELV SZERINTI KÖRNYEZETVÉDELMI ADÓKEDVEZMÉNY FORMÁJÁBAN 
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). 

• Az adókedvezmény kedvezményezettjét átlátható és objektív kritériumok alapján kell 
kiválasztani és a kedvezményezettnek meg kell fizetnie legalább a 2003/96/EK irányelvben 
meghatározott vonatkozó minimum-adómértéket ((2) bekezdés). 

• A támogatás formája: Az adókedvezmény formájában biztosított támogatási programoknak az 
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alkalmazandó környezetvédelmiadó-kulcs csökkentésén, vagy rögzített összegű kompenzáció 
kifizetésén, vagy e mechanizmusok kombinációján kell alapulniuk ((3) bekezdés). 

• Nem nyújtható támogatás olyan bioüzemanyagokra, amelyek szolgáltatási vagy keverési 
kötelezettség hatálya alá tartoznak ((4) bekezdés). 

 
45. CIKK 

SZENNYEZETT TERÜLET SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI 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 beruházásnak a környezeti kár – ideértve a talaj, illetve a felszíni vagy felszín alatti vizek 
minőségének romlását – helyrehozását kell eredményeznie ((2) bekezdés). 

• „A szennyező fizet” elv: Amennyiben az e területre irányadó uniós szabályok sérelme nélkül az adott 
tagállamban alkalmazandó jog szerint megállapítják a környezeti kárért felelős jogi vagy természetes 
személy kilétét, „a szennyező fizet” elv szerint e személynek kell finanszíroznia a 
szennyeződésmentesítést, és részére nem nyújtható állami támogatás. Amennyiben az alkalmazandó 
jog értelmében nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy e személy nem 
kötelezhető a költségek viselésére, a helyreállítási vagy mentesítési munkák elvégzéséért felelős 
személy állami támogatásban részesülhet ((3) bekezdés). 

• Elszámolható költségek: a szennyeződésmentesítés költségének és a földterület értéknövekedésének a 
különbsége. Szennyezett terület szennyeződésmentesítése esetében elszámolható beruházásnak 
minősülhet minden, a terület szennyeződésmentesítése során a vállalkozásnál felmerült kiadás, akár fel 
tudja tüntetni ezeket a kiadásokat befektetett eszközként a mérlegében, akár nem ((4) bekezdés). 

• A földterületnek a szennyeződésmentesítés eredményeképpen történő értéknövekedését független 
szakértőnek kell meghatároznia ((5) bekezdés). 

• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 100 %-át ((6) bekezdés). 

 

 
46. CIKK 

HATÉKONY TÁVFŰTÉSHEZ ÉS TÁVHŰTÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI 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). 

• Az energiatermelő létesítményre vonatkozó elszámolható költségek: az egy vagy több 
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energiatermelő egységnek a hagyományos létesítményhez képest energiahatékony távfűtési és 
távhűtési rendszerként való működése céljából történő megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához 
szükséges többletköltségek. A beruházásnak az energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves 
részét kell képeznie ((2) bekezdés). 

• Az energiatermelő létesítményre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 
elszámolható költségek 45 %-át. A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás 
esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 10 
százalékponttal növelhető ((3) bekezdés). 

• Többlettámogatás: Az energiatermelő létesítményre vonatkozó támogatási intenzitás az EUMSZ 107. 
cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti területeken található beruházások esetében 15 
százalékponttal, az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti területeken található 
beruházások esetében pedig 5 százalékponttal növelhető ((4) bekezdés). 

• Az elosztó hálózatra vonatkozó elszámolható költségek: a beruházási költségek ((5) bekezdés). 
• Az elosztó hálózatra vonatkozó támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható 

költségek és a működési eredmény különbségét. A működési eredményt az elszámolható 
költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni ((6) 
bekezdés). 

 
47. CIKK 

HULLADÉK-ÚJRAFELDOLGOZÁSRA ÉS -ÚJRAHASZNÁLATRA IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSI 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). 

• Támogatható beruházások: 
• más vállalkozások által termelt hulladék újrafeldolgozásához és újrahasználatához nyújtott 

beruházási támogatás ((2) bekezdés). Az újrafeldolgozott vagy újrahasznált kezelt anyagokat 
máskülönben ártalmatlanítanák vagy kevésbé környezetbarát módon kezelnék. E cikk 
értelmében nem részesíthető csoportmentességben az újrafeldolgozástól eltérő 
hulladékhasznosítási műveletekhez nyújtott támogatás ((3) bekezdés). 

• E cikk alapján nem mentesül a bejelentési kötelezettség alól a kedvezményezett saját 
hulladékának újrafeldolgozásával és újrahasználatával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott 
támogatás ((10) bekezdés). 
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• „A szennyező fizet” elv: A támogatás ezen túlmenően nem mentesítheti közvetett módon a 
szennyezőket olyan teher alól, amelyet az uniós jog szerint nekik kell viselniük, vagy amelyet 
rendes vállalati költségnek kell tekinteni ((4) bekezdés). 

• A beruházás nem növelheti pusztán az újrafeldolgozandó anyagok iránti keresletet anélkül, hogy 
fokozná az ilyen anyagok begyűjtését ((5) bekezdés). 

• A beruházásnak túl kell mutatnia a technika mindenkori állásán ((6) bekezdés). 
• Elszámolható költségek: az ahhoz szükséges beruházási többletköltségek, hogy a támogatás 

hiányában kiépítendő, ugyanolyan kapacitású, hagyományos újrafeldolgozási vagy újrahasználati 
tevékenységekhez képest jobb vagy hatékonyabb újrafeldolgozási vagy újrahasznosítási 
tevékenységekhez vezető beruházást valósítsanak meg ((7) bekezdés). 

• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 35 %-át. A támogatási 
intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak 
nyújtott támogatás esetében pedig 10 százalékponttal növelhető ((8) bekezdés). 

• Többlettámogatás: A támogatási intenzitás az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti 
területeken található beruházások esetében 15 százalékponttal, az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének c) pontja szerinti területeken található beruházások esetében pedig 5 százalékponttal 
növelhető ((9) bekezdés). 

•  
 

48. CIKK 
ENERGETIKAI INFRASTRUKTÚRÁRA IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSI 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 támogatást a támogatott területeken található energetikai infrastruktúrára nyújtják ((2) 
bekezdés). 

• Az energetikai infrastruktúra teljes mértékben a belső energiapiaci jogszabályok szerinti, a díjakra és 
a hozzáférésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozik ((3) bekezdés). 

• Elszámolható költségek: a beruházási költségek ((4) bekezdés). 
• A támogatási összeg nem haladja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési 

eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni ((5) bekezdés). 
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• E cikk értelmében nem mentesül a bejelentési kötelezettség alól a villamosenergia- és gáztároló 
projektekre, valamint a kőolajipari infrastruktúrára vonatkozó beruházásokra irányuló támogatás 
((6) bekezdés). 

 
49. CIKK 

KÖRNYEZETVÉDELMI TANULMÁNYOKHOZ (KÖZTÜK ENERGETIKAI AUDITOKHOZ) 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). 

• Elszámolható költségek: az általános csoportmentességi rendelet 7. szakaszában említett 
beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó tanulmányok (köztük az energetikai auditok) költségei ((2) 
bekezdés). 

• A támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 50 %-át ((3) bekezdés). 
• Többlettámogatás: A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak készített tanulmányok esetén 20 

százalékponttal, középvállalkozásoknak készített tanulmányok esetén pedig 10 százalékponttal 
növelhető ((4) bekezdés). 

• Nem nyújtható támogatás nagyvállalkozások számára a 2012/27/EU irányelv 8. cikkének (4) 
bekezdése értelmében lefolytatott energetikai auditokra, kivéve, ha az energetikai auditot az 
említett irányelv szerinti kötelező energetikai auditon felül végzik el ((5) bekezdés). 

 

 


