
Az általános csoportmentességi rendelet 2021. július 23-i módosítása 

Az Európai Bizottság 2021. július 23-án elfogadta az általános csoportmentességi rendelet 

(651/2014/EU bizottsági rendelet) módosítását. A módosítások a módosító rendelet (2021/1237/EU 

bizottsági rendelet) 2. cikke értelmében a Hivatalos Lapban való közzétételtől (2021. július 29.) 

számított harmadik napon, azaz 2021. augusztus 1-jén léptek hatályba. 

 

1. Az általános részt (1–12. cikk) érintő módosítások 

1.1. A nehéz helyzetű vállalkozások további támogathatósága a koronavírus-járványra tekintettel (1. 

cikk (4) bekezdés  

Az általános csoportmentességi rendelet (GBER) a koronavírus-járványra tekintettel korábban 

(2020/972/EU bizottsági rendelet) úgy módosult, hogy azok a vállalkozások, amelyek 2019. 

december 31-én nem voltak nehéz helyzetben (GBER 2. cikk (18) pont), de a 2020. január 1. és 2021. 

június 30. közötti időszakban nehéz helyzetbe kerültek, támogathatók a GBER bármely jogcíme alapján. 

A mostani módosítással ezt az időszakot 2021. december 31-ig meghosszabbította a Bizottság (tehát a 

2019. december 31-én nem nehéz helyzetű, de a 2020. január 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakban nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások is kaphatnak állami támogatást a GBER bármely 

jogcíme alapján. 

1.2. A közzétételi szabályok módosítása (9. cikk) 

A GBER szerint bizonyos határérték felett az egyedi támogatásokat közzé kell tenni az Európai Bizottság 

adatbázisában; a vonatkozó tagállami eljárást a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-a 

szabályozza. 

Az eddigi egységes 500 ezer eurós alsó határ a módosítással elsődleges mezőgazdasági termelés esetén 

60 ezer, halászati tevékenység esetén pedig 30 ezer euróra csökkent (9. cikk (1) bekezdés c) pont). Bár 

a halászati és a mezőgazdasági tevékenységre külön csoportmentességi rendeletek1 vonatkoznak, 

bizonyos jogcímeknél – pl. K+F+I és környezetvédelmi célú támogatások – van lehetőség a GBER 

alapján is támogatást nyújtani halászati vagy mezőgazdasági tevékenységhez, így a Bizottság 

összhangba akarta hozni a közzétételi küszöbértéket az ágazati csoportmentességi rendeletekkel.  

 

2. A meglévő támogatási kategóriák (13–56c. cikk) módosításai  

2.1. Regionális beruházási támogatás (13-14. cikk) 

A regionális beruházási támogatás szabályai alapján, amennyiben a regionális beruházási támogatást 

bérköltség alapon nyújtották, akkor a beruházás által létrehozott valamennyi munkahelyet az álláshely 

első betöltése után legalább öt évig, illetve kkv-k esetében három évig fenn kell tartani az érintett 

területen. Mivel a koronavírus-járvány miatt előfordulhat, hogy egyes vállalkozások nem tudták 

                                                           
1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és 

erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek 
előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások 
bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 
1388/2014/EU bizottsági rendelet. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1237&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1237&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:270:TOC


betartani ezt a kötelező vállalást, úgy módosul a GBER 14. cikk (9) bekezdés c) pontja, hogy a 

2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnt munkahelyek nem jelentik e kötelező vállalás 

megsértését. 

Kisegítő szabályként bekerült a 14. cikk rendelkezései közé annak szabályozása (14. cikk (15) bekezdés), 

hogy Interreg-programból nyújtott regionális beruházási támogatás esetén milyen intenzitás 

alkalmazandó akkor, ha több országbeli kedvezményezettek együtt valósítanak meg egy induló 

beruházást (az induló beruházás helye szerinti intenzitás alkalmazandó), vagy ha az induló beruházás 

több ország területén található (annak a támogatott területnek a maximális intenzitása alkalmazandó, 

ahol a legtöbb költség felmerül). 

 

2.2. Energiahatékonysági célú beruházási támogatás (38. cikk) 

2.2.1. A módosítás alapján nem kell külön meghatározni az energiahatékonysági célú beruházásrészt 

(sem a költségek leválasztásával, sem pedig alternatív forgatókönyv meghatározásával, ha a beruházás 

az energiahatékonyság javításához kapcsolódik 1. lakóépületekben, 2. oktatási vagy szociális 

szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületekben, 3. a közigazgatáshoz vagy az igazságszolgáltatáshoz, a 

rendvédelemhez, a tűzoltási tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre szánt épületekben, illetve 

4. az 1., 2. vagy 3. pontban említett olyan épületekben, amelyekben az 1., 2. vagy 3. pontban 

említettektől eltérő tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35 %-át foglalják el, feltéve, ha 

a felújítás legalább 20%-os energiaigény-csökkenést eredményez (főszabály szerint). Természetesen 

állami támogatási jogcímet ilyen tevékenységek támogatásánál akkor kell csak alkalmazni, ha a 

kedvezményezett gazdasági tevékenységet végez. Ilyen esetek akkor fordulnak elő, ha a pl. a 

közigazgatási tevékenységet folytató épületnek nem az állami vagy önkormányzati szerv a tulajdonosa, 

hanem egy vállalkozás, amely azt bérbe adja az államnak vagy az önkormányzatnak (38. cikk (3) 

bekezdés). 

A támogatási lehetőségek további bővítését jelenti, hogy a fenti 1-4. pontok szerinti épületek esetén 

nem csak az energiahatékonysági beruházások, hanem egyéb digitalizációs és környezetvédelmi 

beruházások is támogathatók a 38. cikk alapján (megújulóenergia-létesítmények az épületet használók 

elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és kapcsolódó 

infrastruktúra, az épület digitalizációját – elsősorban az épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának 

növelését – célzó beruházások, adathálózatok) (38. cikk (3a) bekezdés). 

2.2.2. A 38. cikk kibővül továbbá az ESCO-konstrukciók („energiahatékonyság-alapú szerződések”) 

támogathatóságával. Ez gyakorlatilag egy új támogatási kategória, amely alapján kkv-nak vagy kis 

méretű közepes tőkeértékű vállalatoknak (small mid-cap) minősülő ESCO-cégeknek lehet támogatást 

nyújtani (kölcsön, kezesség vagy refinanszírozás formájában, 30 millió euróig), ha a beruházások a fenti 

1-4. pont szerinti ingatlanok energiahatékonysági fejlesztéseit szolgálják (38. cikk (7) bekezdés). 

 

2.3. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott 

beruházási támogatás (39. cikk) 

Ez a támogatási kategória is bővül a 2.2.1. pont szerinti épületek esetén a 2.2.1. pontban felsorolt 

egyéb digitalizációs/környezetvédelmi beruházások támogathatóságával (39. cikk (2a), (3), (4) és (5) 

bekezdés). 

 



2.4. Vezetékes széles sávú hálózatokhoz nyújtott támogatás (52. cikk) 

A jogcím korábbi szabályozása jelentős mértékben átalakult. A legfontosabb változások a következők: 

i. Nem csak a beruházás, hanem a kiépítés és üzemeltetés valamennyi költsége elszámolható lesz (52. 

cikk (2) bekezdés). 

ii. A jogcím csak vezetékes hálózatokra vonatkozik a jövőben (de azon belül megmarad a 

technológiasemlegesség követelménye) (52. cikk (6) bekezdés). 

iii. Az eddigi kötelező versenyeztetés helyett lehetőség lesz egy hatóság/állami szereplő megbízása a 

hálózat kiépítésével (utóbbi esetben csak nagykereskedelmi szolgáltatásokhoz használhatja a hálózatot 

a kedvezményezett). Ha nincs versenypályázat, a támogatás nem haladhatja meg a finanszírozási 

hiányt (a költségek és a működési eredmény különbözetét) (52. cikk (6) bekezdés b) pont). 

iv. A támogatás továbbra is csak feltérképezés (mapping) és nyilvános konzultáció alapján nyújtható, 

olyan területeken, ahol valamilyen piaci hiányosság van (nincs és a közeljövőben nem épül ki piaci 

alapon a hálózat). A módosító rendelet mappingre és konzultációra vonatkozó szabályai a korábbiaknál 

részletesebbek (52. cikk (4) bekezdés). 

v. A nagykereskedelmi hozzáférésre, árazásra és a visszakövetelési mechanizmusra vonatkozó 

szabályok nem változnak érdemben (52. cikk (7)–(9) bekezdés). 

vi. A GBER kimondja, hogy a támogatott hálózatnak minőségbeli ugrást kell jelentenie az elérhető 

hálózathoz képest (52. cikk (5) bekezdés). 

vii. Az átalakított támogatási kategória alapján három típusú infrastruktúra támogatható (52. cikk (3) 

bekezdés): 

hol lehetséges a fejlesztés 
támogatása 

kiknek a 
csatlakoztatására 
szolgálhat a 
támogatott hálózat  

egyéb feltételek 

ott, ahol nincs legalább 30 Mbps 
letöltési sebességre képes 
hálózat, és nem is lesz a 
közeljövőben hasonló hálózat 
piaci alapon 

háztartások és 
társadalmi-gazdasági 
fókuszpontok 

a támogatott hálózatnak a 
meglévőkhöz képest legalább 
kétszeres kapacitású és legalább 30 
Mbps letöltési sebességre képes 
hálózatnak kell lennie 

ott, ahol nincs legalább 100 
Mbps letöltési sebességre képes 
hálózat, és nem is lesz a 
közeljövőben hasonló hálózat 
piaci alapon 

háztartások és 
társadalmi-gazdasági 
fókuszpontok 

a támogatott hálózatnak a 
meglévőkhöz képest legalább 
kétszeres kapacitású és legalább 300 
Mbps letöltési sebességre képes 
hálózatnak kell lennie 

ott, ahol legfeljebb egy 100–300 
Mbps letöltési sebességre képes 
hálózat, feltéve, hogy piaci 
alapon a közeljövőben nem lesz 
egynél több hálózat 

csak társadalmi-
gazdasági 
fókuszpontok 

a támogatott hálózatnak a 
meglévőhöz/tervezetthez képest 
legalább kétszeres kapacitású és 
legalább 1 Gbps letöltési sebességre 
képes hálózatnak kell lennie 

 

Társadalmi-gazdasági fókuszpontoknak olyan jogalanyok minősülnek, amelyek rendeltetésüknél, 

jellegüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva közvetlenül vagy közvetve jelentős társadalmi-gazdasági 

előnyöket biztosítanak a környező területek vagy hatáskörzeteik polgárai, valamint üzleti és helyi 

közösségei számára, ideértve egyebek mellett azokat a közigazgatási szerveket és köz- vagy 



magánszervezeteket, amelyeket közszolgáltatások működtetésével bíztak meg, valamint a digitálisan 

intenzív vállalkozásokat is (2. cikk 139b. pont). 

 

3. Uniós programoktól függetlenül alkalmazható új jogcímek 

3.1. Beruházási támogatás a kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket 

kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához (36a. cikk) 

Az új jogcím a zéró vagy alacsony szén-dioxid kibocsátású közúti járművek töltőállomásainak 

beruházásaihoz kapcsolódó támogatásról rendelkezik.  

Az új 36a. cikk alapján nyilvánosan és megkülönböztetés-mentesen hozzáférhető, elektromos és 

megújuló hidrogénnel ellátó töltőállomások telepíthetők, és a támogatást versenypályázat alapján kell 

odaítélni. Támogatható a töltőállomások korszerűsítése is (36a. cikk (2)-(3) bekezdés). 

Az intenzitást a versenypályázat eredménye határozza meg (akár 100% is lehet), azzal, hogy egy 

kedvezményezett maximum a program költségvetésének 40%-át kaphatja meg (36a. cikk (4)-(5) 

bekezdés). 

A javaslat szerint a támogatásból csak olyan területen lesz töltőállomás kiépíthető, ahol nincs és 

kereskedelmi feltételek mellett három éven belül nem is lesz megfelelő infrastruktúra. A tervezet 

szerint ezen tényt nyilvános konzultáció vagy független tanulmány alapján kell ellenőrizni, kivéve, ha 

az adott tagállamban az elektromos és hibrid meghajtású járművek aránya nem éri el a teljes 

járműállomány 2 százalékát (36a. cikk (7)-(8) bekezdés). 

Az eddigi joggyakorlat alapján az 56. cikk alapján (helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás 

jogcímén) lehetett állami támogatást adni nyilvános, nem dedikált elektromos töltőállomások 

kiépítésére, valamint infrastruktúrájának létrehozására, bővítésére, a finanszírozási hiány mértékéig, 

versenypályázat nélkül. Erre azért volt mód, mert az 56. cikk (2) bekezdés szerinti támogatás helyi 

infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás jogcímen akkor nyújtható, ha az adott infrastruktúrát 

nem szabályozza más, speciális jogcím. Mivel a GBER új jogcímen szabályozza ezt a támogatási 

kategóriát (36a. cikk), az azzal a következménnyel jár, hogy az 56. cikk rugalmas támogatásnyújtási 

feltételei nem lesznek alkalmazhatók a továbbiakban nyilvános elektromos töltőállomások 

telepítésének támogatására.  

Az új 36a. cikket tartalmazó GBER módosítás hatálybalépése után az 56. cikk még 6 hónapig lesz 

alkalmazható elektromos töltőállomások támogatására az általános csoportmentességi rendelet 58. 

cikk (5) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezés értelmében a módosításkor már létező programok 

alapján.  

 

3.2. A 4G és az 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (52a. cikk) 

A támogatási kategória lehetővé teszi a 4G és 5G hálózatok kiépítésének és üzemeltetésének 

támogatását, hasonló feltételekkel, mint a vezetékes internethálózatokra vonatkozó jogcím (52. cikk).  

Az intenzitást versenyeljárás alapján kell meghatározni, kivéve, ha a kedvezményezett egy kijelölt 

állami szereplő, mely esetben a finanszírozási hiány módszerét kell alkalmazni (az állami szereplő csak 

nagykereskedelmi szolgáltatásokra alkalmazhatja a hálózatot) (52a. cikk (2) és (7) bekezdés).  



5G beruházások ott támogathatók, ahol sem 4G, sem 5G hálózat nincs és piaci alapon a közeljövőben 

nem is lesz, 4G fejlesztés pedig ott, ahol legfeljebb 2G hálózat érhető el, és piaci fejlesztések sem 

várhatók. Feltérképezés és nyilvános konzultáció alapján kell megállapítani, hogy hol támogatható a 

hálózat kiépítése (52a. cikk (3), (4) bekezdés). A nagykereskedelmi hozzáférés adása kötelező, a 

szabályozás az 52. cikk esetén alkalmazottakkal azonos (52a. cikk (8)-(9) bekezdés). 

 

3.3. Konnektivitási utalványok (52c. cikk) 

Az új támogatási kategória révén fogyasztók vagy kkv-k legfeljebb 50%-os intenzitással kaphatnak 

támogatást internet-előfizetésre, maximum 24 hónapra, ha az utalvány segítségével új előfizetést köt 

a fogyasztó vagy a kkv, vagy jobb minőségű szolgáltatásra fizet elő (52c. cikk (2)-(3) bekezdés).  

A támogatást közvetlenül a felhasználónak vagy közvetve a szolgáltatónak is fizetheti az állam. Az 

utalványt az előfizetők bármely, az adott térségben az elvárt minőségű szolgáltatást nyújtani képes 

szolgáltatónál felhasználhatják (52c. cikk (4), (6) bekezdés). Azt, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő 

hálózat egy adott térségben, feltérképezés és konzultáció alapján kell vizsgálni (52c. cikk (5) bekezdés) 

Ha egy szolgáltató az adott kiskereskedelmi piacon 25%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezik, csak 

akkor vehet részt az utalványprogramban, ha nagykereskedelmi hozzáférést ad a hálózatához a többi 

piaci szereplőnek (52c. cikk (7) bekezdés). 

 

4. Uniós programokkal kapcsolatos új jogcímek 

4.1. Az európai területi együttműködési projektekre (Interreg) vonatkozó új jogcímek (20-20a. cikk) 

A GBER az Interreg-programokra már 2014 óta tartalmazott egy jogcímet (20. cikk - Az európai területi 

együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott 

támogatás). A 20. cikk új nevet kap (Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő 

vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás), és a módosítás szerint a jogcím már nem 

csak kkv-kra alkalmazható, hanem nagyvállalkozásokra is, változott a támogatási intenzitás (az 

Interreg-szabályok szerinti mindenkori társfinanszírozási ráta), valamint bővül az elszámolható 

költségek köre. A maximális támogatási összeg 2 millió euró vállalkozásonként és projektenként (ez 

változatlan). 

A GBER kiegészül egy új 20a. cikkel (Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben 

való részvételhez nyújtott korlátozott összegű támogatások), mely az Interreg programokra jellemző 

kis összegű, elsősorban továbbadott támogatás kezelését kívánja segíteni. Az új 20a. cikk alapján 

vállalkozásonként és projektenként legfeljebb 20 ezer euró összegű támogatás adható az Interreg-

programok alapján kötöttségek és különösebb adminisztráció (pl. a de minimis szabályok alapján 

jellemző adminisztratív teher) nélkül. 

 

4.2. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekre és a mezőgazdaság termelékenységét és 

fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeire 

vonatkozó új jogcímek (19a-19b. cikk) 

A GBER módosítása az Interreg-programokra vonatkozókhoz hasonló jogcímeket vezet be a CLLD és az 

EIP programok esetén. 



A 19a. cikk keretében a CLLD projektek és az EIP operatív csoportjainak projektjei kapcsán felmerült 

egyes költségek (projekt-előkészítés, bizonyos működési költségek) támogathatók 2 millió euróig, a 

maximális társfinanszírozási aránynak megfelelő intenzitással, ha a kedvezményezett kkv. A 19b. cikk 

a 20b. cikkhez hasonló kisebb támogatások csoportmentesítését teszi lehetővé a résztvevők és az 

egyéb kedvezményezettek szintjén (CLLD esetén 200 ezer, EIP esetén 350 ezer euróig projektenként). 

 

4.3. A Horizont 2020 és a Horizont Európa keretprogramokkal kapcsolatos új jogcímek (25a–25d. 

cikk) 

A GBER módosítás négy új jogcímmel bővíti a meglévő kutatási, fejlesztési és innovációs támogatási 

kategóriák körét a Horizont 2020 (Horizon 2020), illetve a Horizont Európa (Horizon Europe) uniós 

programokkal összefüggésben.  

Mind a négy jogcím az uniós programokhoz kapcsolódó nemzeti finanszírozás, vagy az uniós programok 

alapján már minősített projektekhez nyújtandó állami támogatás egyszerűsített csoportmentesítését 

teszi lehetővé. A jogcímek kevés feltételt tartalmaznak, mivel az uniós program több feltételt már 

tartalmaz, és az uniós program szintjén lefolytatott vizsgálat során ezeket ellenőrzik (így a GBER ezekre 

már csak utal). 

A 25a. cikk alapján az ún. „kiválósági pecsétben” részesült K+F projektekhez kkv-k számára lesz 

nyújtható támogatás tagállami forrásból ezen a jogcímen, a Horizont 2020, illetve az Horizont Európa 

szabályaival ekvivalens feltételekkel (az elszámolható költségek köre és a maximális intenzitások az 

uniós programokban foglaltaknak megfelelőek).  

A 25b. cikk szerinti támogatási kategória az „A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által 

támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás” nevet viseli, és – hasonlóan 25a. 

cikkhez – az uniós szinten már minősített projektek nemzeti szintű finanszírozását teszi lehetővé az 

uniós program szabályainak megfelelően.  

A 25c. cikk („A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás”) azoknak a 

projekteknek a kiegészítő nemzeti támogatását teszi lehetővé, amelyeket uniós szinten már 

minősítettek, és legalább három tagállam, vagy legalább két tagállam és legalább egy társult ország 

kíván támogatni.  

A 25d. cikk alapján „partnerség alakításra irányuló támogatás” lesz nyújtható a Horizont 2020 vagy az 

Horizont Európa keretében támogatható releváns tevékenységekhez, ha legalább két tagállam vesz 

részt a partnerségben. A jogcím infrastruktúra-finanszírozás esetén többletfeltételeket ír elő (pl. a 

gazdasági célú használat arányának ellenőrzésére és a hozzáférésre). 

 

4.4. A transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű 

projektekhez nyújtott támogatás (52b. cikk) 

Az 52b. cikk szerint a 2021/1153/EU rendelet szerinti Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

transzeurópai digitális hálózati infrastruktúrái támogathatók tagállami forrásból (is), amennyiben a 

CEF-ből támogatást kapnak vagy a 2021/1153/EU rendelet szerinti „kiválósági pecsétben” részesülnek.  

A GBER alapján négy projekttípus támogatható (a részletes feltételekhez lásd az 52b. cikk (4) 

bekezdését): 1. az ún. 5G folyosók határon átnyúló szakaszainak közlekedési folyosó mentén történő 

kiépítése, 2. a páneurópai terabit gerinchálózat határon átnyúló szakaszainak kiépítése, 3. társadalmi-



gazdasági fókuszpontok felhőalapú infrastruktúráit összekötő gerinchálózat határon átnyúló 

szakaszainak kiépítése, 4. tenger alatti kábelhálózatok kiépítése. 

A támogatás minden projekttípusra vonatkozó feltétele egyebek mellett 25% saját forrás 

rendelkezésre állása, a nagykereskedelmi hozzáférés biztosítása és az, hogy a kiválasztásnak, valamint 

az elszámolható költségeknek összhangban kell lenniük 2021/1153/EU rendelet vonatkozó 

szabályaival. 

 

4.5. Az InvestEU-ból nyújtott állami támogatások (56d–56f. cikk) 

Az InvestEU kezdeményezéshez kapcsolódó állami támogatási kérdések kezelése érdekében a 

csoportmentességi rendelet több új jogcímmel bővül, amelyek révén az InvestEU-ból nyújtott 

támogatások – amennyiben azok állami támogatásnak minősülnek – viszonylag kevés kötöttséggel 

lesznek nyújthatók. Ennek oka, hogy az InvestEU szabályai már eleve biztosítják a Bizottság szerint, 

hogy a finanszírozás megfelel az uniós célkitűzéseknek, addicionális jellegű, piaci hiányosságra irányul, 

és a magánforrásokat nem szorítja ki. Az InvestEU-ból nyújtott állami támogatásra speciális közzétételi 

és támogatáshalmozási szabályok vonatkoznak (8. cikk (3) bekezdés b) pont, 9. cikk (3a) bekezdés, 11. 

cikk (1) bekezdés b) pont). 

A GBER módosítása két támogatási kategória bevezetését tartalmazza az InvestEU-val kapcsolatban: 

56e. cikk (Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatások): Ez az 

általános forgatókönyv, ami konkrét ágazatok/tevékenységek esetén teszi lehetővé a támogatások 

csoportmentesítését, korlátozott számú támogathatósági és összeegyeztethetőségi kritérium mellett 

(kiemelendő, hogy kölcsön esetén a referencia-alapkamatnál nem lehet alacsonyabb a kamatláb). Az 

56e. cikk alkalmazható az 52b. cikk szerint támogatható CEF-projektek támogatásához is. 

A következő ágazatokban/tevékenységekhez alkalmazható az 56e cikk: vezetékes széles sávú 

infrastruktúra fejlesztése (56e. cikk (3) bekezdés), energiatermelés és energetika (56e. cikk (4) 

bekezdés), szociális, oktatási, kulturális és természetvédelmi infrastruktúra és tevékenység (56e. cikk 

(5) bekezdés), közlekedési és kikötői infrastruktúra (56e. cikk (6) bekezdés), egyéb infrastruktúra 

(hulladékgazdálkodási, vízellátási, kutatási infrastruktúra és innovációs klaszterek, 56e. cikk (7) 

bekezdés), klíma- és környezetvédelmi tevékenység (beleértve az energiahatékonyságot a 2.2.1. 

szerinti beruházásokra is kiterjesztve, 56e. cikk (8) bekezdés), K+F+I és digitalizációs projektek (56e. 

cikk (9) bekezdés), kkv-knak és small mid-cap-eknek nyújtott kockázatfinanszírozás (56e. cikk (10) 

bekezdés).  

Az egyes ágazatokban eltérő mértékű, de esetenként igen magas nominális értékű finanszírozás 

nyújtható a csoportmentességi rendelet alapján a jogcímen. 

56f. cikk (Az InvestEU Alapból támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben 

foglalt támogatás): Ez az általános forgatókönyvbe bele nem illő egyéb projektekhez, illetve 

kedvezményezettek számára teszi lehetővé a támogatás nyújtását kedvezményezettenként legfeljebb 

7,5 millió euró finanszírozás erejéig egy üzleti alapon működő, nyílt és átlátható módon kiválasztott 

pénzügyi közvetítőn keresztül. Az üzleti alapon működő pénzügyi közvetítő minden egyes 

finanszírozási ügylet tekintetében a kockázati kitettség legalább 20 %-át megtartja. Az 56f. cikk szerinti 

támogatás nehéz helyzetű vállalkozásoknak is nyújtható, ha kkv-knak minősülnek. 


