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2015. június 

Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) – munkadokumentum 
Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás 

Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételeit (12 feltétel / 1–12. cikk), MAJD ezt követően a helyi 
infrastruktúrára irányuló 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) 

 

Nem alkalmazható olyan támogatási programokra, amelyek nem zárják ki 
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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: 

• Helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetében: egyazon 
infrastruktúra esetében 10 millió EUR vagy 20 millió EUR-t meghaladó 
összköltség. 

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  
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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); 

• 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 projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka 

megkezdését megelőzően támogatási kérelmet nyújtott be az érintett 
tagállamhoz. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következő 
információkat: 
a) a vállalkozás neve és mérete; 
b) a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt; 
c) a projekt helyszíne; 
d) az elszámolható költségek jegyzéke; 
e) a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, 

kezességvállalás, visszafizetendő előleg, tőkeinjekció vagy egyéb) és a 
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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: 
a) az intézkedés objektív kritériumok alapján, további tagállami mérlegelési 

jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát; és 
b) 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. 

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 
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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). 
• 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) 
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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 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 
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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 helyi infrastruktúrára irányuló támogatás különös feltételei 
 

56. CIKK 
HELYI INFRASTRUKTÚRÁRA IRÁNYULÓ TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

Az infrastruktúra típusa:   
• A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott 

finanszírozás (amely olyan infrastruktúrára vonatkozik, amely helyi szinten 
hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az 
ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez), összeegyeztethető és 
mentesül a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben teljesülnek az 
általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített 
feltételek ((1) bekezdés). 

• E cikk nem alkalmazandó olyan, infrastruktúrára irányuló 
támogatásra, amelyet az általános csoportmentességi rendelet III. 
fejezetének más szakaszai szabályoznak, kivéve az 1. szakaszban foglalt 
regionális támogatást. E cikk nem alkalmazandó a repülőtéri és a kikötői 
infrastruktúrára sem ((2) bekezdés). 

• E cikk értelmében nem mentesül a speciális célú infrastruktúra ((7) 
bekezdés). 

 

Feltételek   
• Az infrastruktúrához való hozzáférést az érdekelt felhasználók számára 

nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Az 
infrastruktúra használatáért vagy eladásáért a piaci árnak megfelelő árat kell 
felszámítani ((3) bekezdés). 

• Az infrastruktúra működtetésének koncesszióba adását vagy egyéb módon 
harmadik félre bízását nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon 
kell végezni, a vonatkozó közbeszerzési szabályok kellő 
figyelembevételével ((4) bekezdés). 

 



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. 
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• Az elszámolható költségek a tárgyi eszközökre és az immateriális javakra 
irányuló beruházási költségek ((5) bekezdés). 

 

• A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek 
és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési 
eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések 
alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell 
levonni ((6) bekezdés). 

 

 


