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A Bizottság ideiglenes válságközleményt adott ki az Ukrajna elleni orosz 
invázió gazdasági hatásainak enyhítését szolgáló támogatások 
biztosítása céljából  

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án közleményt adott ki egy válságkezelési keretszabályozásról, amely közös 
kritériumokat állapít meg a tagállamok eddig is meglévő, illetve ideiglenes új intézkedési lehetőségeire a gazdaságuk 
Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt szükséges támogatásával kapcsolatban. 

Az ideiglenes válságkezelési keretszabályozás alapja, hogy korlátozott időtartamra főszabályként a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek minősíti a közleményben szereplő kritériumoknak megfelelő állami támogatásokat, ha olyan 
vállalkozások likviditási problémáinak megszüntetését szolgálja, amelyekre közvetlenül vagy közvetve hatással vannak az 
Ukrajna elleni orosz katonai agresszió, az EU vagy nemzetközi partnerei által bevezetett szankciók, és a – például 
Oroszország által – hozott gazdasági ellenintézkedések miatt kialakult komoly gazdasági zavarok. 

A szóban forgó támogatási kategóriák alkalmazásához - amelyeket a közlemény alapján a jelen állapot szerint 2022. 
december 31-ig lehet majd nyújtani - minden esetben az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. 

A válság-keretben a következő három támogatási forma érhető el: 

• Korlátozott összegű támogatások: ennek keretében a tagállamok olyan programokat hozhatnak létre, amelyekben 
a válság által érintett, mezőgazdasági, halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalatoknak legfeljebb 35 
000 EUR, a többi ágazatban tevékenykedő vállalatoknak pedig legfeljebb 400 000 EUR támogatást nyújthatnak. A 
támogatás nyújtható közvetlen támogatás, adókedvezmény vagy fizetési könnyítés formájában vagy egyéb 
formában, például visszafizetendő előlegek, garanciák, hitelek vagy saját tőke.  

• Állami kezességvállalások és támogatott hitelek formájában nyújtott likviditási támogatás: a közlemény 
lehetővé teszi állami kezességvállalás nyújtását likviditási célú hitelekhez, illetve kamattámogatott hitelkonstrukciók 
bevezetését, ám a hitelösszeg egyik esetben sem haladhatja meg a vállalkozásnak az elmúlt három év pénzügyi 
adatai alapján számított átlagos éves árbevételének 15%-át, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
energiaköltségének 50%-át, vagy bizonyos, a válság miatt különösen érintett (pl. az orosz vagy az ukrán piacnak 
különösen kitett) vállalkozások esetén a vállalkozás rövid távú likviditási szükségletét. 

• A magas energiaárak ellentételezésére nyújtott támogatás: a tagállamok bizonyos mértékig kompenzálhatják a 
nagy energiaintenzitású vállalkozásokat a jelenleg tapasztalt kivételes gáz- és villamosenergia-áremelkedésből 
eredő többletköltségekért. Ez akár a működési költségek 30%-át és alkalmanként maximum 2 millió EUR-t is 
jelenthet. A támogatás akár vissza nem térítendő közvetlen formában is nyújtható. Amennyiben a vállalat működése 
veszteséges, meghatározott iparágak nagy energiaigényű vállalatainál, a támogatás akár 50 millió EUR is lehet. 
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A keretszabályozás elősegíti a gazdaság célzott támogatását, ugyanakkor igyekszik megelőzni az egységes piaci egyenlő 
versenyfeltételeket érintő esetleges negatív következményeket, többek között a következő biztosítékokkal: arányos 
módszertan alkalmazása (a vállalkozásoknak nyújtható támogatás összegét gazdasági tevékenységük léptékéhez és a 
válság gazdasági hatásainak való kitettségükhöz kell kapcsolni oly módon, hogy figyelembe veszik a forgalmukat és 
energiaköltségeiket), energiahordozó-függőség figyelembe vétele (kizárólag olyan vállalkozásoknak szól, amelyeknél az 
energiahordozók beszerzési értéke eléri legalább a termelési érték 3%-át), valamint opcionális fenntarthatósági 
követelmények (a támogatásnak segítenie kell a vállalkozásokat abban, hogy megbirkózzanak a jelenlegi válsággal, 
ugyanakkor meg kell teremtenie a fenntartható továbbfejlődés alapjait). 

A keretszabályozás alapján induló esetleges egyedi magyar programokról és intézkedésekről még nincs információ. Amint 
ezzel kapcsolatos információk vagy részletek válnak elérhetővé, erről egy következő hírlevélben fogunk tájékoztatást küldeni. 

A PwC addig is gyors és hatékony segítséget tud nyújtani az ügyfeleit és azok iparágát érintő gazdasági hatások 
felmérésében, valamint a megfelelő stratégia kidolgozásában a negatív hatások minimalizálására. Segíteni tudunk továbbá 
ügyfeleink működésének hatékonyabbá és ellenállóbbá tételében az ilyen és ehhez hasonló jövőbeli válságok tekintetében. 

 
Ha kérdése lenne a témában, vagy bármely más, támogatást illetően, kérem forduljon bizalommal alábbi, szakértő 
munkatársainkhoz vagy szokásos PwC kapcsolattartójához. 
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   State aid: Commission adopts Temporary Crisis Framework for state 
aids supporting the economy in context of Russia's invasion of Ukraine 

On 23 March 2022, the European Commission published a communication on a Temporary Crisis Framework which 
determines common criteria regarding member states’ already existing and new temporary options allowing them to adopt 
measures to support their economy in the context of Russia's invasion of Ukraine. 

As a general rule, the Temporary Crisis Framework renders state aids that meet the criteria set out in the communication 
generally compatible with the single market for a limited period of time, if aimed at resolving liquidity related difficulties of 
enterprises directly or indirectly affected by the sanctions adopted by the EU and its partners as a response to the Russian 
military aggression against Ukraine, as well as the economic disruption caused by the countermeasures adopted - for 
example by Russia. 

To adopt measures based on the state aid categories in question - which can be done until 31 December 2022 currently, 
according to the communication - an approval of the European Commission is required in all cases. 

The three types of state aid currently set out in the crisis framework are as follows:  

• Limited amounts of aid: Member States will be able to set up schemes that grant up to €35,000 for companies 
affected by the crisis active in the agriculture, fisheries and aquaculture sectors and up to €400,000 per company 
affected by the crisis active in all other sectors. This can be granted in any form, including direct grants, such as 
advance payments, bank guarantees, loans or private equity. 

• Liquidity support in form of State guarantees and subsidized loans: the communication enables the provision of 
subsidized State guarantee loans aimed at maintaining liquidity, and subsidized interest rate, but in no case can the 
loan amount exceed 15% of the average annual revenues of the company as calculated on basis of the financial data 
for the past three years, 50% of the energy costs during the 12 months preceding the submission of the aid 
application, or the short-term liquidity needs of certain companies that are particularly affected by the crisis (such as 
those especially exposed to the Russian or Ukrainian market). 

• Aid to compensate for high energy prices: Member States will be able to partially compensate companies, in 
particular intensive energy users, for additional costs due to exceptional gas and electricity price increases. This can 
mean grants of up to 30% of operating costs and occasionally up to €2 million. This support can be granted in any 
form, including direct aid. If the company is operating at a loss, the aid amount could be up to €50 million for energy-
intensive companies in certain industries. 

The framework facilitates targeted support for the economy, but also seeks to prevent possible negative outcomes regarding 
the level playing field in the single market, including the following safeguards: proportional methodology (the amount of aid 
should be proportional to the scale of the economic activity of the enterprises and their exposure to the economic effects of the 
crisis, by taking into account turnover and energy costs), energy product dependence (only for businesses where the 
purchase of energy products amount to at least 3% of their production value), as well as optional sustainability requirements 
(the aid should help businesses to tackle the current crisis while at the same time laying the ground for a sustainable recovery). 

Currently no information is available regarding possible Hungarian programs or measures to be launched under the framework. 
When additional information or details become available, a separate newsletter will follow with the updates. 

In the meantime, PwC can support its clients and their industry in assessing the economic impact of the war, as well as assist 
them in forming a strategy to minimize the negative effects. We can also help our clients make their business more effective 
and resilient to similar crises in the future. 
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If you have any questions regarding the above – or regarding any other form subsidies – please don’t hesitate to 
contact one of our expert colleagues below, or your usual PwC contact. 
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