
A COVID-19 világjárvány negatív piaci és gazdasági hatásait részlegesen ellentételező 

átmeneti támogatásokra1 vonatkozó összeszámítási szabályok 

 

I. Átmeneti támogatási keretek vállalkozásonként 

 

• általános (beleértve az élelmiszer-feldolgozást): 800 000 € 

• mezőgazdasági : 100 000 € 

• halászati : 120 000 € 

 

1. szabály 

Különböző jogosult (elszámolható) költségek esetén az egyéni keretet nem csökkenti az 

általános (200 000 €/három év), a mezőgazdasági (25 000 €/három év) és a halászati 

(30 000 €/három év) csekély összegű (de minimis) támogatásként igénybe vett támogatások 

összege. 

 

2. szabály 

Az átmeneti támogatási kereteket vállalkozásonként össze kell számítani: ha egy termelő 

általános és mezőgazdasági átmeneti támogatást vesz igénybe, akkor az együttes támogatási 

összeg 800 000 € azzal, hogy a mezőgazdasági nem lehet több 100 000 €-nál. 

 

Példa: egy termelő az alábbi támogatásokat veheti legfeljebb igénybe 

100 000 € mg átmeneti + 700 000 € általános átmeneti = 800 000 €  

0 € mg átmeneti + 800 000 € általános átmeneti = 800 000 €  

100 000 € mg átmeneti + 120 000 € halászati + 580 000 € általános átmeneti = 800 000 €  

100 000 € mg átmeneti + 20 000 € halászati átmeneti = 120 000 €  

0 € mg átmeneti + 120 000 € halászati átmeneti = 120 000 €  

 

 

II. Átmeneti támogatási és más jogcímek összegeinek, támogatási intenzitásainak 

összeszámítási szabályai (támogatáshalmozódás) 

 

1. szabály (átmeneti és de minimis halmozása) 

Azonos jogosult (elszámolható) költségek esetén a mezőgazdasági átmeneti támogatás a 

mezőgazdasági de minimis támogatással az átmeneti mezőgazdasági támogatás keretösszegéig 

halmozható. 

 

Példa: egy termelő az alábbi támogatásokat veheti legfeljebb igénybe 

100 000 € mg átmeneti + 0 € mg de minimis = 100 000 €  

75 000 € mg átmeneti + 25 000 € mg de minimis = 100 000 € (marad 25 000 € átmeneti mg 

keret más jogcímre) 

Gyakorlati példa: sertés /baromfi állatjóléti de minimis és a sertés/baromfi állatjóléti átmeneti 

támogatások halmozása 

 

Azonos jogosult (elszámolható) költségek esetén az általános átmeneti támogatás az általános 

de minimis támogatással az általános átmeneti támogatás keretösszegéig halmozható: 

800 000 € általános átmeneti + 0 € általános de minimis = 800 000 €  

                                                           
1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, 

az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal 

összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági 

közlemény és annak módosításai alapján, a közlemény 3.1. szakasza szerint nyújtott támogatás. 



600 000 € általános átmeneti + 200 000 € általános de minimis = 800 000 €  

 

Különböző, vagy nem azonosítható jogosult (elszámolható) költségek esetén az átmeneti 

támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó de 

minimis támogatással. 

 

2. szabály (átmeneti és csoportmentességi rendeletek alapján nyújtott támogatások 

halmozása) 

Azonos jogosult (elszámolható) költségek esetén az átmeneti támogatási jogcím szerinti 

támogatás úgy halmozható csoportmentességi rendelet szerint mentesített jogcímmel (pl. 

beruházási támogatással), hogy a két jogcím szerinti támogatás együttes támogatásintenzitása, 

illetve támogatási összege a csoportmentesített jogcím lehetséges maximális 

támogatásintenzitását, illetve támogatási összegét ne haladja meg. 

 

Példa: beruházás jogosult költsége 100, jogcím maximális támogatásintenzitása 40% 

A csoportmentesített jogcím támogatástartalma 20, támogatásintenzitása 20% és az átmeneti 

jogcím lehetséges maximális támogatástartalma 20, támogatásintenzitása 20%. 

 

Különböző, vagy nem azonosítható jogosult (elszámolható) költségek esetén az átmeneti 

támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 

csoportmentesített támogatással. 

 

 

3. szabály (átmeneti és notifikált jogcím alapján nyújtott támogatások halmozása) 

Azonos jogosult (elszámolható) költségek esetén az átmeneti támogatási jogcím szerinti 

támogatás úgy halmozható notifikált és az Európai Bizottság által jóváhagyott jogcímmel, hogy 

a két jogcím szerinti támogatás együttes támogatásintenzitása, illetve támogatási összege a 

Bizottság jóváhagyó határozatában foglalt lehetséges maximális támogatásintenzitást, illetve 

támogatási összeget ne haladja meg. 

 

Példa: Ld. előző szabályban foglalt esetet. 

 

Különböző, vagy nem azonosítható jogosult (elszámolható) költségek esetén az átmeneti 

támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 

állami támogatással. 

 

 

III. Kapcsolt vállalkozás vizsgálata 

 

Az állami támogatás fogalmáról szóló európai bizottsági közlemény2 11. pontja alapján az 

átmeneti támogatási kereteket úgy kell a vállalkozás szintjén vizsgálni, hogy figyelembe kell 

venni az adott vállalkozással kapcsolt viszonyban lévő egyéb vállalkozásokat, illetve ezen 

kapcsolt vállalkozások által korábban már igénybe vett átmeneti támogatásokat is. 

 

„Kapcsolt vállalkozások”: azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok 

valamelyike fennáll: 

                                                           
2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás 

fogalmáról szóló, 2016/C 262/01 számú európai bizottsági közlemény. 

 



a) valamely vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségével egy 

másik vállalkozásban; 

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy visszahívni egy másik vállalkozás igazgatási, 

irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; 

c) valamely vállalkozás egy másik vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorolhat az e 

vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági 

szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 

d) valamely vállalkozás, amely egy másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás 

többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik 

vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségét. 

 

A meghatározó befolyás hiányának vélelme áll fenn, ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. 

melléklet 3. cikk (2) bekezdése második albekezdésében felsorolt befektetők sem közvetlenül, 

sem közvetve nem vesznek részt az érintett vállalkozás irányításában, a részvénytulajdonosként 

őket megillető jogok sérelme nélkül. 

Azon vállalkozás vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdésben 

említett bármely befektető, amely egy vagy több másik vállalkozáson keresztül az első 

albekezdésben leírt kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak 

tekintendő. 

Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes személyek 

csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak 

tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy 

szomszédos piacon végzi. 

 

Az ügyfélnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, és 

amennyiben igen, akkor az alábbi adatokat kell megadni: 

 

A kapcsolt vállalkozás 

- neve 

- adószáma 

- adóazonosító jele 

- ügyfél-azonosítója 

 

IV. Átmeneti támogatási keretek megállapítására tervezett eljárás az egyes átmeneti 

támogatási jogcímekben 

 

1. lépés: A szabad nagy COVID keret kiszámolása 
Az adott jogcím vonatkozásában a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozásai által már igénybe vett 

összes átmeneti támogatást (általános, halászati és mezőgazdasági) le kell vonni a 800 000 

eurós keretből (W). 

 

2. lépés: A szabad halászati COVID keret kiszámolása  

Az adott jogcím vonatkozásában a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozásai által már igénybe vett 

összes halászati és mezőgazdasági átmeneti támogatást le kell vonni a 120 000 eurós 

keretből (X). 

 

3. lépés: A szabad mezőgazdasági COVID keret kiszámolása  
Az adott jogcím vonatkozásában a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozásai által már igénybe 

vett összes mezőgazdasági COVID támogatást le kell vonni a 100 000 eurós keretből (Y). 

 



4a. lépés:  A szabad sertés mezőgazdasági COVID keret kiszámolása (csak a sertés 

jogcímnél releváns) 

A sertés átmeneti jogcím vonatkozásában a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozásai által 

már igénybe vett 2019/2020 évi összes állatjóléti sertés de minimis támogatást le kell vonni 

a 100 000 eurós keretből (Z). 

 

4b. lépés: A szabad baromfi mezőgazdasági COVID keret kiszámolása (csak a baromfi 

jogcímnél releváns) 

A baromfi jogcím vonatkozásában a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozásai által már igénybe 

vett 2019/2020 évi összes állatjóléti baromfi de minimis támogatást le kell vonni a 100 000 

eurós keretből (Zs). 

 

Legmagasabb átmeneti támogatási keretek az adott vállalkozásra és a kapcsolt 

vállalkozásaira: 
 

Az ÉLIP jogcím vonatkozásában a legmagasabb kifizethető összeg: W. 
 

A halászati jogcím vonatkozásában a legmagasabb kifizethető összeg: a W és az X közül 

a kisebb. 
 

A mezőgazdasági jogcímek vonatkozásában a legmagasabb kifizethető összeg: a W, az X 

és az Y közül a legkisebb. 
 

A sertés jogcím vonatkozásában a legmagasabb kifizethető összeg: a W, az X, az Y és a Z 

közül a legkisebb. 
 

A baromfi jogcím vonatkozásában a legmagasabb kifizethető összeg: a W, az X, az Y és a 

Zs közül a legkisebb. 


