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X. A BIZOTTSÁG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT 
ELJÁRÁSOK

A Bizottsághoz érkezett panaszok (versenytársaktól, egyéb érdekelt fe-
lektől), illetve sajtóértesülések (különösen az interneten megtalálható 
információk) alapján a Bizottság egyre gyakrabban küld kérdéseket, 
kér információkat a TVI-n keresztül egy-egy potenciális támogatási in-
tézkedésről. 

1. Általános együttműködési kötelezettség

A Bizottság megkeresésére a TVI – a Bizottság által megszabott határ-
időhöz igazodó határidő megjelölésével – felhívja a támogatást nyújtó 
szerve(ke)t adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó 
szerv(ek) köteles(ek) a megkeresésnek a TVI által meghatározott határ-
időn belül eleget tenni.

A potenciális támogatás kedvezményezettje, illetve az érdekelt felek 
kötelesek együttműködni a támogatást nyújtó szervvel, a TVI-vel, vala-
mint a Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozat-
tételre is kötelezhetők.

Általánosságban megjegyezzük, hogy a Bizottság megkeresése 
esetén a TVI által a támogatást nyújtó számára meghatározott ha-
táridő betartása elengedhetetlen. 
A csoportmentességi rendeletek alapján nyújtott támogatások el-
lenőrzése érdekében a Bizottság szintén megkeresheti a tagállamot. 
A Bizottság által kiválasztott programok tekintetében ilyenkor 
vizsgálja a program jogalapját, a kedvezményezetteket, a nagyobb 
összegű támogatások esetében valamennyi támogatással kapcsola-
tos dokumentációt. 
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2. A létező támogatásokkal kapcsolatos eljárás

Ha a Bizottság létező támogatási programot kifogásol, vagy a tagál-
lammal előzetesen egyeztetve ajánlást készít, amelyben „megfelelő in-
tézkedéseket” javasol a jövőre nézve, a TVI a Bizottság megkeresését, 
valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül 
megküldi a támogatást nyújtó szervnek azzal a felszólítással, hogy a 
Bizottság kifogásaira, illetve a TVI álláspontjára a kézhezvételtől szá-
mított öt napon belül érdemben nyilatkozzon.

Ha a támogatást nyújtó szerv a TVI álláspontjával egyetért, a TVI 
az álláspontot a Bizottság által megadott határidőn belül megküldi a 
Bizottságnak.

Ha a támogatást nyújtó szerv a TVI álláspontjával nem ért egyet, 
tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat, és a TVI a Bizottságtól az 
eljárási határidő meghosszabbítását kéri. A TVI a Kormány döntését – a 
kormányhatározat meghozatalától számított öt napon belül – küldi meg 
a Bizottságnak (ilyen kormányhatározat még nem készült).

3. A támogatás felfüggesztése, visszafi zettetése

Ha az Európai Bizottság elrendeli egy támogatás felfüggesztését, a TVI 
felhívja a támogatást nyújtó szervet a szükséges intézkedés megtételére 
(erre Magyarország esetében még nem volt példa).

Ha az Európai Bizottság határozattal elrendeli egy támogatás vissza-
fi zettetését, a TVI felhívja a támogatást nyújtó szervet a visszafi zetés el-
rendelésére. A visszafi zetést kamattal növelten kell teljesíteni. A vissza-
fi zetendő támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 
így ha a támogatást nyújtó szerv visszafi zettetésről szóló határozatát 
a visszafi zetésre kötelezett nem hajtja végre, e végrehajtható határozat 
alapján az APEH úgy jár el, mint azt a behajtandó adók esetében teszi.


