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Kedves Olvasó!

Már a Római Szerzôdés rendelkezett egy 

olyan rend szer létrehozásáról, amely a bel-

sô piac terü le tén folyó versenyt megóvja a 

tor  zí  tás  tól. Az egységes piac kialakulásával 

és mélyü lé sé vel folyamatosan növekszik a 

ver seny po li ti ka jelentôsége. Az állami támo-

ga tások szabályozása– különösen az utóbbi 

idô szak ban – egyre szerteágazóbbá és kifino-

mul tabbá válik. A gazdaságpolitikai körülmé-

nyek, a gazdasági helyzet változásával mó do-

sul nak, fejlôdnek az állami támogatási po li ti ka 

céljai és eszközei is. Ezzel együtt folya ma tos 

fela dat az állami támogatások kere tek és kor-

látok között tartása. Az élet kép te len hazai vál-

la la tok támogatása ugyan is lehet, hogy helyi 

szin ten, egy rövid idôre elo dázza a vállalat 

fel szá mo lá sá ból eredô szo ciá lis és politikai 

feszült sé ge ket, problé má kat, ugyanakkor az 

élet kép te len válla lat élet képes versenytársai 

nehéz sé gek kel szem be sül nek, hiszen a gondo-

kat az egyik tagállamból a másikba exportál-

ták, és nem oldották meg azokat.

Korábban, ha egy nemzeti légitársaság 

ne héz sé gek kel szembesült, az állam minden 

eset ben megsegítette, mondván, elképzel he-

tet len, hogy csôdbe menjen. Aztán 2001-ben 

a bel ga kormány nem finanszírozta tovább a 

nem ze ti légitársaság, a Sabena veszteségeit, 

így azt fel kellett számolni. A Sabena járatai 

helyett a többi társaság új járatokat indított, 

és egy újabb belga légitársaság alakult, SN 

Brussels Airlines néven. A Sabena emlékét 

pedig már csak a korábban a járatokról elho-

zott kiskanalak ôrzik.

Másik veszély az úgynevezett támogatási 

verseny kialakulása, amely akkor jöhet lét re, 

ha egy nagy multinacionális vállalat új be ru-

há zása megvalósítása érdekében külön bö zô 

enged ményeket próbál kicsikarni a kor má-

nyok tól. Ebben az esetben – ha nin cse nek 

megfelelô szabályok – a kormányok egy más-

ra licitálva harcolnak a beruházásért, és ezt 

a lehe tô sé get a beruházó válla lat ter mé sze te-

sen igyek szik maximálisan ki hasz nál ni. 

E versenytorzító jelenségek és intézkedé-

sek megelôzését, illetve meghiúsítását szol-

gál ják az állami támogatásokra vonatko zó 

szabályok.
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Az állami támogatásokkal kapcsolatos sza bá-

lyo zás célja, hogy a versenyszférában mûkö-

dô vállalatok számára egyenlô feltételeket 

biztosítson, és gátat szabjon egyes vállala-

tok állami támogatások révén megvalósuló 

tisztességtelen elônyszerzésének. Az állami 

támogatások szabályozása az Európai Unió-

ban tágabb értelemben a belsô piac megfe le-

lô mûködéséhez, azon belül az áruk és a szol-

gál ta tások szabad mozgásához kapcsolódik, 

szûkebb értelemben pedig a ver seny jog 

részét képezi, mivel az állami támo ga tá sok 

befolyásolják és torzíthatják a ver seny fel té-

te le ket. Az EU-ban az Európai Bizott ság 

kizárólagos feladata a verseny tor zí tó intéz-

kedések kiszûrése, megelôzése, meg aka dá-

lyo zá sa és meghiúsítása. Különösen nehéz a 

szabályok érvényesítése, ugyanis ilyenkor a 

tagállamokat – és nem azok vállalatait – kell 

valamilyen magatartásra kötelezni.

E kiadványban az állami támogatás fogal-

ma az Európai Unióban használtnak meg fe-

le lô, amely eltér a hétköznapi magyar értel-

me zés tôl. Egyrészt szûkebb, mert az csak a 

ver seny szfé rá nak, azaz a vállal ko zá sok nak 

nyúj tott támogatásokat foglalja magá ban, 

az egyé nek megsegítését nem. Másrészt 

a támo ga tás for mája tekinteté ben tá gabb, 

mivel a köz vet len támogatások mel lett a köz-

ve tett (pél dá ul adó ked vez mé nyek) és a búj ta-

tott (pél dá ul ingyenes föld te rü let-átadás, a 

piaci árnál alacsonyabb bér leti díj) támo ga tá-

so kat is tartalmazza. (Fü ze tünk ben nem fog-

lal ko zunk a mezôgazda sá gi ága zat ban nyúj-

tott támo ga tá sok sza bá lyo zá sá val, mivel 

az a csat la ko zá si tárgyalásokon a Mezô gaz-

daság fejezet tárgya volt.)

Magyarország számára a csatlakozási 

tár gya lások megkezdésekor az állami támo-

ga tá si acquis-hoz (közösségi jogi vív má nyok-

hoz) való igazodás nem volt új köve tel mény, 

hiszen hazánk már az 1991-ben aláírt Euró-

pai Meg ál la po dás ban vállalta, hogy állami 

támo ga tási gyakorlatát a közös ségi sza bá-

lyok hoz igazítja. A közösségi álla mi támoga-

tási szabályok meghatároz zák a tagállamok 

támo ga tás nyúj tá si gyakorla tá nak keretfelté-

te leit, de nem kínálnak egységesen követen-

dô modellt. Az unió – többi politikájával 

össz hang ban – lehetôvé teszi a támogatás 

nyúj tá sát bizonyos horizontális célok (kis- 

és kö zép vál lal ko zá sok, környezetvédelem, 

kép zés, fog lal koztatás, kutatás-fejlesztés, 

meg men tés és szerkezetátalakítás) és az 

elma ra dott térségek felzárkóztatása ér de-

ké ben. Emellett az általánostól eltérô, sajá-

tos sza bá lyo kat állapítottak meg olyan ága-

za tok ra, amelyek gazdasági nehézségek kel 

I. Bevezetés
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küz de nek, vagy szociális – elsôsorban fog lal-

koz ta tá si – szempontból vannak hát rá nyos 

hely zet ben, illetve ha az ágazat a tagállam, 

vagy az egész Közösség számára straté giai 

jelen tô ségû.

A magyar támogatási rendszer prioritá-

sai lényegében megfelelnek a Közösség által 

támogathatónak ítélt céloknak. Így az iga-

zo dás ra a tárgyalások idôszakában csak a 

támo ga tás mértékében és a támogatásnyúj-

tás eljárásrendjében volt szükség. Ilyen el já-

rá si követelmény például az elôzetes be je-

len té si kötelezettség, a támogatástarta lom 

számítása, éves jelentés készítése a közös-

ségi módszertan szerint stb. Tartalmi iga zo-

dás pedig például a beruházási adó ked vez-

mény tárgyában, valamint az úgynevezett 

regio ná lis támogatási térkép tekintetében 

tör tént. 

A csatlakozási tárgyalásokon a „Verseny“ 

feje zet legvitatottabb kérdése az volt, hogy 

az Euró pai Bizottság a befektetési adóked-

vezmények és az off-shore vállalatok kedvez-

mé nyes társasági adókulcsának azonnali 

meg szün te té sét igényelte, arra hivatkozva, 

hogy ezek nem egyeztethetôk össze a közös-

sé gi szabályokkal:

• Az adókedvezmények tekintetében a prob-

lé mát az jelentette, hogy az igénybe vehe tô 

ked vez mény (állami támogatás) mér té ke 

nem a beru há zás értékének százalé ká ban 

volt maxi mál va. A hatályos uniós sza bá lyok 

sze rint viszont a beruházások maxi mum 50 

szá za lé káig, kis- és középvállal ko zá sok ese-

té ben pedig 65 százalékáig támogathatók. 

Az unió a Magyarországon már megszer zett 

jogo kat sem ismerte el, és igényelte azok 

meg szün te té sét, vagy valamilyen EU-kon-

form for má ban történô átalakítását a csat la-

ko zás tól kez dô dô hatállyal. A magyar rend-

szer és az uniós elvárások „közös nevezôre 

hozá sa” egy átmeneti rendszerben nem volt 

könnyû feladat. Ezt jól mutatja, hogy a kon-

ver zió feltételeirôl való egyezkedés miatt a 

feje zet lezárására csak a 2002. decemberi, 

koppen há gai csúcstalálkozó elôtti napokban 

került sor.



4

• Az off-shore vállalatok kedvezményes 

tár sa sági adókulcsát (3 százalék, míg az 

álta lá nos kulcs 18 százalék) a Bizottság 

mûkö dési támogatásnak minôsítette (ami 

a kö zös ségi sza bályok szerint általában til-

tott), te kin tettel arra, hogy a kedvezményes 

kulcs meg szer zé se nem kötôdött sem mi fé le 

be ru há zás hoz vagy más, az uniós sza bá lyok 

sze rint támogatható tevékenységhez (pél dá-

ul képzés, környezetvédelem).

Magyarországon az uniós csatlakozáskor 

nem lesz olyan változás az állami támogatá-

sok versenyszempontú ellenôrzése terén, 

amely a 2003-ban már létezô támogatá si 

célok vagy formák átalakítását igényel né. 

Lé nye ges változás következik be az eljá rás-

rend ben, mivel a csatlakozás után az Euró-

pai Bizottság feladata lesz a támoga tá si 

prog ra mok (és ha nem program keretében 

nyújt ják, akkor az egyedi támogatások) elô-

ze tes jóváhagyása, a Pénzügyminisztérium-

ban mûködô Támogatásokat Vizsgáló Iro-

da „csak” koordináló szerepet tölt majd be. 

Ennek következtében lényegesen több idôre 

lesz szük ség a támogatások jóváhagyá sá ra: 

ez prob lé ma men tes esetben legalább két 

hónap, de a tagállami tapasztalatok sze rint 

akár két év is lehet. Ezért nagyon fontos, 

hogy a támogatást nyújtó szervek idejében 

át gon dol ják, milyen célra kívánnak támoga-

tást nyújtani az elkövetkezendô években, és 

e célok köré fel lehet-e állítani egy egységes 

szabályrendszert, amelyet – 2–6 hónappal 

a támogatásnyújtási szándékot megelôzôen 

– be lehet jelenteni a Bizottságnak jóváha-

gyásra.

1 A régi számozás szerint 92. cikk
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Az Európai Közösséget létrehozó Római 

Szer zôdés már a kezdetektôl fogva közössé-

gi ha tás kör ként határozta meg a tag ál la mok-

ra vo nat ko zó szabályozást a ver seny po li ti ka 

terü le tén. A fôszabály sze rint tilos az állami 

tá mo ga tás nyújtása, de a ti la lom alól van-

nak men tes sé gek. Ezeket a Bizott ság nak a 

Kö zös ség többi politikájával össz hang ban 

kell alkal maz nia.

1.  Az állami 
támogatás fogalma

A Római Szerzôdés (a továbbiakban: RSZ) 

87. cikke1 szerint összeegyeztethetetlenek a 

közös piaccal azok a bármilyen formájú álla-

mi vagy állami forrásból biztosított támoga-

tások, amelyek meghatározott vállalatoknak 

vagy egyes áruk termeléséhez nyújtott ked-

vez ményekkel a versenyt eltorzítják vagy 

annak eltorzításával fenyegetnek, ha a 

tagállamok közötti kereskedelmet befolyá-

solják.

Az állami támogatás EU által használt 

fogalma részben eltér a fogalom magyar or-

szá gi értelmezésétôl. Közösségi értelemben 

az az intézkedés minôsül állami támogatás-

nak, amely az alábbi feltételek mindegyiké-

nek megfelel.

• Állami forrásból származik. Az „állam” 

fo gal ma szé le sen értelmezendô, mi vel 

nem csak köz pon ti hatóság nyújthat támo-

ga tást, hanem az államháztartás bármi-

lyen helyi szer ve (vagyis önkormányzat, 

megye, régió) is. A RSZ állami támogatá-

sokról szó ló ren del ke zé sei bôl eredô vala-

mennyi kö te le zett ség ezekre a decent-

ra lizált egységek re ugyanúgy érvényes, 

mint a központi ható sá gok ra.

• Olyan elônyt jelent az érintett vállalat 

szá má ra, amelyet azonos finanszírozá-

si viszo nyok mellett a piacon egyébként 

nem ér het ne el.

Az állami beavatkozásból fakadó elônyt 

a be avat kozás nélküli álla pot alap-

ján kell meg ítélni, nem relatív ala pon 

(pél dá ul más tagállamokban mû kö dô 

ver seny tár sak hoz viszonyítva). A sze-

lek tív adó csök ken tés támogatás nak 

mi nô sül, attól függetlenül, hogy más 

tag ál lam ban az általános adómérték ala-

cso nyabb, mint a csökkentett mér ték.

II.  Az állami támogatások 
versenyszempontú ellenôrzése

az Európai Unióban
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• Bizonyos vállalatot2 vagy ágazatot elôny-

ben részesít, tehát nem általános szabályról 

van szó, hanem az intézkedés csupán a vál-

lalatok vagy termékek egy meghatározható 

körét helyezi kedvezményezett helyzetbe. 

A szakirodalom ezt a feltételt „szelektivitási” 

kritériumnak nevezi.

Az olasz kormány a nyolcvanas évek vé-

gén szerette volna csökkenteni a szoci-

á lis terheket azoknál a cégeknél, ame-

lyek nôi munkaerôt alkalmaznak. Az 

in téz kedés célja a nôi foglalkoztatás 

nö ve lé se volt. A Bizottság állami támo-

ga tás nak minôsítette az intézkedést. 

Vé le mé nye szerint az intézkedés fô ked-

vez ményezettje a sok nôt foglalkoztató 

tex til ipar volt.

• Versenytorzító hatású. Az Európai Bíró-

ság dön tései értelmében a verseny- és ke res-

ke de lem tor zí tó hatás általában fenn áll, ezért 

ha e pont alapján akar a tagállam „kibúj ni” a 

közös ségi állami támogatási fogalom alól, a 

bizonyítékot neki kell szolgáltatnia.

• Befolyásolja a tagállamok közötti kereske-

delmet. E feltétel értelmezése meglehetôsen 

szigorú, mivel abban az esetben is fennáll-

hat befolyásoltság, ha az adott vállalat nem 

exportál, hanem csak saját piacán versenyez 

– akárcsak potenciálisan is – a többi tagállam 

termelôivel. Ugyanígy a harmadik, nem EU-

tagországokkal folytatott kereskedelem is 

befolyásolhatja a tagállami kereskedelmet. 

2.  Mi nem tekinthetô
állami támogatásnak?

Ha egy intézkedés nem minôsül a közösségi 

értelemben vett állami támogatásnak, akkor 

az állam akár 100 százalékos mértékben is 

finanszírozhatja azt. A leggyakoribb esetek 

a következôk:

• Általános intézkedés. Olyan állami intézke-

dés, amely az ország egész területére vonat-

ko zik, és mindazok a vállalkozások, ame lyek 

az elôírt feltételeknek eleget tesz nek, auto-

ma ti ku san megkaphatják a támogatást. Az 

ál ta lá nos intézkedés nem tartalmazhat kor-

lá to zást a kedvezményezett vállalkozások 

2 A vállalkozások – közösségi értelemben – azok a gazdasági szereplôk, amelyek jelen vannak a piacon, és tevékenységük pénzügyi-

leg azonosítható; pénzügyi bevételekre tesznek szert és kiadásokat eszközölnek. A Közösség tág értelmezése szerint nemcsak a 

társasági jog szerinti gazdasági társaságokról van szó, hanem egyes esetekben ide tartozhatnak az alapítványok, az egyetemek, a 

kutatóintézetek stb. is.

3 A Bizottság 69/2001. számú rendelete a Római Szerzôdés 87. és 88. cikkében foglalt állami támogatási szabályok alkalmazásáról 

a csekély összegû támogatások vonatkozásában (HL L sorozat 10. szám; 2001.01.13.)
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mé re té re, a beruházás nagyságára, a meg va-

ló sí tás helyére stb. vonatkozóan.

• A magánpiaci befektetô elve. Az elv lé nye-

ge, hogy amikor egy állami szerv befektet, 

hitelt ad stb. egy vállalkozásnak, az intézke-

dés akkor nem minôsül állami támogatás-

nak, ha a normál piaci körülmények között 

mûkö dô piaci befektetô is hasonlóképpen 

járt volna el.

• Szociális támogatás. Nem állami támoga-

tás a magánszemélyeknek vagy a fogyasz tók-

nak nyújtott támogatás. Ez úgy is megvaló-

sul hat, hogy az állam pénzügyi elônyben 

része sít vállalatokat annak érdekében, hogy 

azok szociális intézkedéseket tegyenek. 

Ilyen ese tek ben a támogatás tulajdonképpen 

a dolgozókat kedvezményezi, és nem a vál la-

la tokat. Az intézkedés nem járhat a vállalat 

„szokásos” költségeinek csökkentésével.

• De minimis (csekély összegû) támogatás3. 

Vannak esetek, amikor a támogatás össze ge 

olyan csekély, hogy az nem torzítja a ver-

senyt. A de minimis támogatásokra vonat-

ko zó elv szerint nem minôsül állami támo-

ga tás nak, amennyiben egy vállalat három év 

alatt 100 000 eurót meg nem hala dó támo-

gatásban részesül, mert ez az összeg nem 

vezet versenytorzuláshoz. Ilyen ese tek ben 

a támogatást a Bizottság értesíté se nél kül 

lehet nyújtani. A tagállamoknak azon ban nyil-

ván kell tartaniuk – eltérôen az elô zô három 

kate gó riá tól – az ilyen típusú támo ga tá so-

kat. Fontos kivétel, hogy ezen a jog cí men 

nem részesülhetnek támogatásban a szál lí-

tá si ágazatban mûködô vállalkozások és az 

exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevé keny-

sé gek.

3.  Az állami
támogatás formái

A támogatás formájára nézve nincs semmi-

fé le korlátozás. A leggyakoribb formák a 

követ ke zôk:

• vissza nem térítendô támogatás;

• kedvezményes kamatú vagy kamatmen-

tes kölcsön;

• adókedvezmény, adómentesség, adóhitel, 

adó alap-csökkentés;

• állami kezességvállalás;
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• ingyenes vagy kedvezményes tôkejutta-

tás (ha azt magánbefektetô nem hajtot-

ta vol na végre);

• ingatlan vagy épület rendelkezésre bo csá-

tá sa/átadása, ingyen vagy kedvezô fel té-

te lek kel, beruházó számára;

• állami követelésrôl való teljes vagy rész le-

ges le mon dás, fizetési halasztás engedé-

lye zé se;

• veszteség átvállalása vagy hasonló jellegû 

intézkedés.

A támogatás engedélyezhetô mértékét a tá mo-

ga tás tar ta lom4 és a támogatási inten zi tás5 

fogal má nak segítségével határozzák meg. 

Egy intézkedés támogatástartalmát nem min-

dig egyszerû meghatározni. A vissza nem té rí-

ten dô támogatásnál a támogatási elem a ki fi-

ze tett támogatással egyenlô, más ese tek ben 

azonban bonyolult számítások szük sé ge sek. 

Kamat mentes hitel esetében pél dá ul a támo-

ga tástartalmat a meg nem fi ze tett kamat 

jelen ti, amelyet a piaci kamat se gít ségével 

és az idôbeni eltolódás figye lem be vé te lé vel 

( jelen ér ték-számítás) lehet kiszá mol ni.6

A támogatási mértékek az egy projekt-

hez igénybe vett, bármely államháztartási 

for rás ból származó összes támogatásra 

vo nat koz nak (támogatáshalmozódás). Egy 

vál lal ko zás tehát nem teheti meg, hogy 

beru há zá si projektjéhez maximális támoga-

tást igényel a helyi és a központi kormány-

zattól is. Ebben az esetben a két forrásból 

kapott támogatás maximális összege nem 

haladhatja meg az engedélyezett támoga-

tási mértéket. 

4.  Az állami támogatás nyúj-
tásának lehetséges esetei

Az általános támogatásnyújtási tilalom aló-

li men te sí té si lehetôségek egyik csoportja 

auto ma ti kus, másik része a Bizottság mérle-

ge lé si jogkörébe tartozik.

4.1.  Automatikus mentességek

Az automatikus mentesség azt jelenti, hogy 

a tagállam által tervezett intézkedésekrôl a 

Bizottságot csak értesíteni kell, és a Bizott-

ság visszajelez, hogy azok végrehajthatók. 

Ilyen mentességek a következôk:

• A fogyasztóknak szociális céllal nyújtott 

támogatások.

4 Támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak, a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások 

tilalma alóli mentességek egységes rendjérôl szóló 163/2001. (IX. 14.) kormányrendelet 2. számú mellékletében foglalt módszer-

tan alapján kiszámolt értéke.

5 Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejez ve.

6 A támogatástartalom számításának módszertanával a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek 

egységes rendjérôl szóló 163/2001. (IX. 14.) kormányrendelet 2. számú melléklete foglalkozik. 
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A nyolcvanas években a francia állam 

sze rette volna modernizálni a francia 

autó par kot. 1987-ben kidolgoztak egy 

autó vá sár lási bónuszt: 10 000 frankot 

enged tek el azoknak a fogyasztóknak, 

akik új autót vásároltak, és régi autóju-

kat lead ták. Ez a bónusz nem különböz-

tette meg a fogyasztókat asze rint, hogy 

milyen terméket vettek, tehát nem csak 

a fran cia autók vásárlására vonatko-

zott. Ezzel a fogyasztókat támogatta, 

nem a fran cia autóipart, ezért nem mi-

nô sült állami támogatásnak.

• A természeti katasztrófák vagy más rend-

kí vüli ese mé nyek következtében keletkezett 

károk elhá rí tá sá ra nyújtott támogatások. 

A tá mo ga tás célja a megelôzô állapot (sta-

tus quo ante) helyreállítása. A „termé sze-

ti ka taszt ró fa” és a „rendkívüli ese mény” 

kö zöt ti különbség az, hogy utóbbi be kö vet-

kez té hez bizonyos mértékben az embe ri 

ténye zô is hozzájárult.

E jogcímet alkalmazták az 1977-es li-

guriai árvíz utáni helyreállítás során, 

a Velence-Giulia körzetében történt 

1976-os földrengés által elpusztított 

ipari üzem helyreállítására nyújtott köl-

csö nök és szubvenciók esetében, és a 

Maas folyó 1993-as hollandiai áradása 

után az ipari rekonstrukcióra nyújtott 

támogatásoknál.

Az 1992 nyarán Franciaországban le-

zaj lott, útlezárásokkal járó közúti szállí-

tói sztráj kot „rendkívüli eseménynek” 

mi nô sí tet ték. A sztrájk majd nem két hé-

tig tartott, és egye bek között azzal járt, 

hogy a zöldség- és gyü mölcs ter me lôk 

ko moly veszteségeket szen ved tek, mert 

nem tudták termékeiket érté ke sí te ni.

• A második világháború után Német or-

szág megosztottsága miatt bizonyos német 

régiók nak nyújtott támogatások. Német or-

szág újraegyesítése óta nem került sor e 

jog cím alkalmazására. A volt NDK tartomá-

nyok ban nyújtott támogatásokat az Európai 

Bizott ság úgynevezett regionális támogatás-

nak minôsítette.

4.2.  A Bizottság jóváhagyásához
kötött mentességek

A Római Szerzôdés 87. cikkének harmadik 

be kez dé se öt kategóriában hatalmazza fel a 

Bizott sá got annak elbírálására, hogy a nyúj-

tott támo ga tás jogszerû-e vagy sem, mérle-

gel ve a támogatás pozitív és negatív követ-

kez mé nyeit.

• A közösségi szinttôl elmaradott térsé gek 

támogatása. E jogcímen általában beru há zá-

si támogatás nyújtására kerülhet sor, azo-

kon a területeken, ahol az egy fôre jutó GDP 
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nem haladja meg a közösségi átlag 75 száza-

lékát.

• A közös európai érdekû fontos tervek elô-

moz dí tá sá ra vagy egy tagállam gazdasági 

éle té ben jelentôs zavarok kiküszöbölésé re 

nyúj tott támogatások. Közös európai ér de-

kû nek minôsül egy terv, ha azt több tag ál-

lam különösen támogatja, vagy amely a tag-

ál la mok egy részének összehangolt akció ját 

igény li valamilyen mindannyiukat fe nye ge tô 

veszéllyel szemben, mint például a kör nye zet-

szennye zés.

Az Airbus-program közös európai ér de-

kû projektnek minôsült. Célja kutatási 

jel le gû volt, új gépeket kívántak kifej lesz-

te ni. A több tagállam részvételével ter ve-

zett közös európai tervhez a részt ve vôk 

jelentôs forrásokkal járultak hoz zá. Meg-

gyôzôdésük volt, hogy ez a pro jekt jót 

fog tenni az európai gaz da ság nak, ezál-

tal Európa vezetô sze re pet tud majd 

ját sza ni a repülôgép ipar ban, illet ve az 

Air bus-program megvalósítása egyik 

motor ja lesz a fejlôdésnek és a regio ná-

lis fej lesz tés nek.

• Meghatározott gazdasági ágazatok vagy 

gazdasági területek fejlôdésének elômozdítá-

sá ra nyújtott támogatások. E jogcímen kerül 

sor a nemzeti átlagnál fejletlenebb területek 

támogatására, horizontális célok (foglalkoz-

ta tás, képzés, környezetvédelem, kutatás-

7 A Bizottság iránymutatása a nemzeti regionális 

támogatások ról (HL C sorozat 74. szám; 1998. 03. 10.)

8 Ultraperiférikus régiók: francia tengerentúli területek, 

Azóri-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek

9 12 fô/km2 alatt

10 A munkanélküliségi ráta és az egy fôre jutó GDP az EU-átlag 

alatt van.

11 A támogatás maximális mértéke 20% lehet.

1. táblázat. A támogatás mértéke regionális támogatás alá tartozó területekre7

Nagyvállalatok
Kis- és közép-

vállalatokNormál
Ultraperiférikus 8 és 

ritkán lakott9 régiók

87 (3) a)- val

szomszédos terület

87 (3) a)

GDP < 60% 50% + 15% + 15%

GDP > 60% 40% + 10% + 15%

87 (3) c)

Átlagos 20% + 10% + 10%

Prosperáló10 10% + 10% + 10%11 + 10%
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fej lesz tés, kis- és közép vállalkozások segí-

té se, meg men tése és szerkezetátalakítás) 

tá mo ga tá sá ra, valamint bizonyos iparágak 

támo ga tási szabályainak kidolgozására (pél-

dá ul autó ipar, szintetikusszál-ipar, szén bá-

nyá szat és acélipar).

• A kultúra és a nemzeti örökség megôrzé-

sének elômozdítására nyújtott támogatások. 

E jogcím jelentôs szerepet játszik a filmipar 

és a kultúra más területeinek támogatásá-

ban.

• Bármilyen más támogatási cél, amelyet a 

Miniszterek Tanácsa jóváhagy. E mentesség 

alkalmazására ez ideig csak a hajóépítô-ipar 

esetében került sor.

5.  A legfontosabb
támogatási kategóriák
és az azokra vonatkozó 

szabályok

A Bizottság saját döntési gyakorlatának 

átlát ha tób bá tétele érdekében másodlagos 

sza bá lyo kat fogadott el, amelyek jogalapját 

fôként az elôbbiekben az elsô és a harmadik 

pont ban ismertetettek képezik. 

A támogatások három fô csoportba sorol-

ha tók: az elmaradott térségekben nyújtható 

regionális támogatások; az ágazati és térsé-

gi korlátozás nélkül igénybe vehetô horizon-

tális támogatások; az egyes kiemelt ágaza-

tok támogatása.

5.1.  Regionális támogatások

Regionális támogatásra az elmaradott térsé-

gek ben tevékenykedô vállalatok jogosultak, 

a támo gatás célja az ilyen régiók felzárkózta-

tá sa. Az elmaradott térségek két típusa 

kü lön böz tet he tô meg:

• Közösségi szinttôl elmaradott, úgyneve-

zett 87. cikk (3) bekezdés a) pontja 

alá tartozó térség: azon NUTS II szintû 

régiók (nagy régiók) tartoznak ide, ahol 

az egy fôre jutó vásárlóerô-paritáson szá-

mí tott GDP nem haladja meg a közösségi 

át lag 75 százalékát.

• Nemzeti szinttôl elmaradott, úgyneve zett 

87. cikk (3) bekezdés c) pontja alá tar to-

zó tér ség: ezen, általában NUTS III szintû 

tér sé gek (megye) meghatározására a 

Bizottság nem fogadott el szabályokat. 

A nemzeti szinten elmaradott területeket 

a tagállamok által javasolt jelzôszámok 

alapján választják ki.

Az elmaradott térségekben a fôszabály sze-

rint beruházási támogatás új telephely létesí-

té sé hez, a meglévô telephely bôvítéséhez, 

vagy a termékben, termelési folyamatban 

alap ve tô változást hozó tevékenység meg-

kez dé sé hez adható. A támogatás maximális 

mér té két az 1. táblázat mutatja be. 

A támogatható területek, más néven 

régiók (azaz, ahol a beruházások támogat-

ha tók) listáját és a területen adható maxi-

má lis támogatási mértéket tartalmazó, úgy-
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ne vezett regionális támogatási térképet a 

Bizottság több évre hagyja jóvá a tagálla-

mok javaslata alapján. Jelenleg a 2000–

2006 közötti idôszakra vonatkozó térképek 

ha tá lyo sak. (Magyarországra az 1. táblá zat-

ban fehérrel jelzett rovatok számai az irány-

adók. A ma gyar támogatási térképet részle-

teiben a III. feje zet ben ismertetjük.)

Az úgynevezett nagyberuházásokra – ahol 

a be ru há zás összege meghaladja az öt ven mil-

lió eurót – a vázolt szabályokon túl szi go-

rúbb rendelkezések12 vonatkoz nak. Ennek 

oka, hogy a Bizottság korlátok között kíván-

ja tar ta ni a tagállamok és a régiók között a 

nagy be ru há zá sok ért folyó ver senyt. Ezen 

be ru há zá sok esetében ugyan is a letelepedést 

rend sze rint nagymértékben befolyásolja az 

ígért támo ga tás nagysága.

Mûködési támogatás csak közösségi 

szint tôl elmaradott területeken nyújtható, 

amennyi ben a támogatás igazoltan hozzá-

já rul a te rü let fejlôdéséhez, arányos a meg-

szün tet ni kívánt hátránnyal, idôben korláto-

zott és csök ke nô mértékû.

5.2.  Horizontális támogatások

5.2.1.  Kis- és középvállalkozások
(KKV) támogatása13 

A közösségi fogalmak14 szerint azok a cégek 

minô sül nek kis- vagy középvállalkozásnak, 

ame lyek megfelelnek a 2. táblázatban fog-

lalt kritériumoknak. Fontos, hogy a magyar 

KKV-fogalom szûkebb a közösséginél (amint 

ezt a táblázat is mutatja).

A kis- és középvállalati kategóriába tarto-

zó társaságok a következô támogatásokban 

ré szesülhetnek:

• Beruházási támogatás. A beru há zás meg-

va ló sí tá sá nak helyétôl függôen álta lá nos 

eset ben a kisvállalkozások beru há zá sai nak 

15 százalékáig, középvállalkozások nál pedig 

a beruházás 7,5 százalé káig adható támo ga-

tás. Amennyiben a beru há zás elmaradott 

tér ség ben valósul meg, a tá mo gatás a beru-

há zás költségeinek 65 szá za lé kát is elérheti 

(lásd regio nális támo ga tá sok).

• Tanácsadásra nyújtott támogatás. E cím-

szó alatt a kis- és középvállalkozások nor mál 

12 Multiszektorális keretszabály a nagyberuházásokra vonatkozó regionális támogatásokról (HL C sorozat 70. szám; 2002. 03. 19.)

13 A Bizottság 70/2001. számú rendelete a Római Szerzôdés 87. és 88. cikkében foglalt állami támogatási szabályok alkalmazásáról 

a kis- és középvállalkozások vonatkozásában (HL L sorozat 10. szám; 2001.1.13.)

14 Jelenleg folyamatban van a közösségi KKV-fogalom módosítása, amelynek eredményeként várhatóan emelkedni fog a maximális 

mérlegfôösszeg és nettó árbevétel.

15 A kis- és középvállalkozásokról, fejlôdésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény

16 Közösségi iránymutatás a környezetvédelmi céllal nyújtott állami támogatásokról (HL C sorozat 37. szám; 2001.02.03)
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üz let me net hez nem tartozó kiadásai tá mo-

 gat ha tók, 50 százalékos mér ték ig. Nor mál 

üz let me net hez tartozó tanács adás nak minô-

sül pél dá ul a rend sze res adó ta nács adás.

• Kiállításokon, vásárokon való meg je le-

nés, részvétel. E jogcím alatt az elsô meg je le-

nés hez, képviselethez kapcsolódó költ sé gek 

finan szí roz ha tók. 

Ha például egy KKV 2003-ban részt 

vesz a hamburgi vásáron, és ehhez tá-

mo ga tást kap, a jövô évi hamburgi vá sá-

ron való részvétele már nem támogat-

ha tó. Ugyanakkor a frankfurti vásáron 

való elsô megjelenésre ismét igényelhet 

tá mo ga tást.

5.2.2.  A környezetvédelem
támogatása16

Az erre vonatkozó közösségi iránymutatás a 

környezetvédelmi célú támogatás mellett az 

energiatakarékossági és a megújuló energia-

for rások használatát célzó támogatásra is 

meg fo gal maz szabályokat. A támogatás 

mér té ke csak a magasabb szintû kör nye-

zet vé del mi norma teljesítéséhez szükséges 

plusz költ sé gek re vonatkozik.

Ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy új lég-

szû rô berendezést vásárol, prezentálnia 

kell, hogy mennyibe kerülne egy olyan 

új légszûrô, amely képes a környezet-

vé del mi normák teljesítésére, és ennél 

mennyi vel drágább egy olyan berende-

zés, amely a környezetvédelmi elôírá-

sok nál jóval kedvezôbb kibocsátási érté-

ke ket produkál.

Beruházási támogatás az új környezetvé-

del mi elôírások teljesítése érdekében csak 

KKV-k nak nyújtható (15 százalék). A meg lé-

vô elô írá sok meghaladása vagy az elôírások 

hiá nyá ban általában a költségek 30 százalé-

2. táblázat. A kis- és középvállalkozások fogalma az Európai Unióban és Magyarországon

EU-szabály Magyar KKV-törvény15

Foglalkoztatottak maximális 

száma (kis-/középvállalkozás)
50/250 fô

Maximális nettó árbevétel*
7/40 M euró

~1,7/9,8 Mrd Ft
0,7/4 Mrd Ft

Maximális mérlegfôösszeg*
5/27 M euró

~1,2/6,6 Mrd Ft
0,5/2,7 Mrd Ft

Függetlenségi feltétel
Az állam, az önkormányzat vagy más,

nem KKV tulajdoni részesedése nem haladja meg a 25%-ot.

* A nettó árbevétel és a mérlegfôösszeg közül csak az egyik feltételt kell teljesíteni.
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ka támo gat ható. Az elôbbi feltételeket tel-

je sítô ener gia-megtakarításra, villamos 

ener gia és hô ener gia együttes termelésére, 

meg úju ló ener gia for rások használatára 40 

szá za lék nyújtható. Elma ra dott térségben 

meg va ló suló be ru há zá sok nál a támogatás 

maxi má lis mértéke elérheti a 60 százalé kot 

(KKV-k esetében a 65 százalékot) is. Mû kö-

dé si támogatás hulladékkezelésre és ener-

gia-meg takarításra, valamint megújuló ener-

gia for rá sok ra adható. A közösségi sza bály 

megengedi az adócsökkentés formájában 

nyúj tott környezetvédelmi támogatást is.

5.2.3.  A kutatás-fejlesztés
támogatása17

Az erre vonatkozó közösségi iránymutatás 

különbséget tesz alapkutatás, ipari vagy 

alkal ma zott kutatás és kísérleti fejlesz-

tés között.18 Kutatás-fejlesztési támogatás 

abban az eset ben nyújtható, ha az ösztönzô 

hatást gya ko rol a kedvezményezett kutatás-

fej lesz tési tevékenységére.

Ha egy vállalat csak a fennmara dá sá hoz 

szük sé ges kuta tá so kat folytat (pél dá ul a 

csúcs technológiát képviselô ipar ágak ban 

a folya ma tos fejlesztés az élet ben ma ra-

dás fel té te le), az nem tá mo gat ha tó.

Az alapkutatás költségei a fôszabály szerint 

100 százalékban, az ipari kutatásé 50 száza-

lékban, a kísérleti fejlesztésé 25 százalékban 

támogathatók. Ez a mérték 5–15 százalék-

ponttal növelhetô az elmaradott térségben 

megvalósuló kutatás-fejlesztési tevékeny-

ség, az Európai Közösség kutatás-fejlesz-

tési programjaihoz kapcsolódó tevékenység, 

a határon átnyúló együttmûködés esetén, 

illetve amennyiben a kedvezményezett KKV. 

A támogatás maximális mértéke alapkuta-

tás esetében 100 százalék, ipari kutatásnál 

17 A Bizottság közleménye a közösségi keretszabályoknak a kutatás-fejlesztésre történô alkalmazásáról (HL C sorozat 45. szám 

1996.02.17.)

18 Alapkutatásnak azok a kutatások minôsülnek, amelyek az általános tudományos és technikai tudásanyag bôvítését célozzák, és 

amelyek nem kapcsolódnak ipari vagy kereskedelmi célkitûzéshez. Az alapkutatás eredményeit nyilvánosságra hozzák. Alkalma-

zott vagy ipari kutatásnak az az új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatási tevékenység számít, amelynek célja, hogy az így 

megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentôs javulást 

eredményezzen a már meglévô termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. A kísérleti fejlesztés keretében történik az 

ipari kutatás eredményeinek tervekbe foglalása, azaz az új vagy továbbfejlesztett termékek tervezése.

19 TVI információs füzetek 4. száma 33. oldal

20 A Bizottság 2204/2002. számú rendelete a Római Szerzôdés 87. és 88. cikkében foglalt állami támogatási szabályok 

alkalmazásáról a foglalkoztatás vonatkozásában (HL L sorozat 337. szám; 2002.12.13.)

21 A Bizottság 68/2001. számú rendelete a Római Szerzôdés 87. és 88. cikkében foglalt állami támogatási szabályok alkalmazásáról 

a képzés vonatkozásában (HL L sorozat 10. szám; 2001.01.13.)
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75 szá zalék, kísérleti fejlesztésnél 50 száza-

lék lehet (1. ábra).

5.2.4.  A foglalkoztatási támogatás20

A közösségi iránymutatás hatálya a beru há-

zás hoz nem kötött munkahelyteremtésre és 

munkahelymegôrzésre terjed ki. Munkahely-

teremtési támogatás új munkahelyek létre-

ho zá sára nyújtható. Csak olyan új munka-

vál la lók foglalkoztatása megengedett, akik 

va la mi lyen szempontból hátrányos helyze tû-

ek (például pályakezdôk, tartósan munka nél-

kü li ek, megváltozott munkaképességûek). 

A tá mo gatás maximális mértéke a regionális 

támogatási térképen meghatározott száza-

lék. A munkahely-megôrzési támogatás célja 

annak elkerülése, hogy egy vállalat elbo csás-

sa munkavállalóit. Ez utóbbi támogatás alkal-

mazására az unióban alig van példa.

5.2.5.  A képzési támogatás21

Minden olyan állami intézkedés képzési tá mo-

ga tás nak minôsül – függetlenül attól, hogy a 

képzést maga a vállalat, vagy köz-, illet ve 

magánintézmény biztosítja-e –, amely nek 

cél ja, hogy csökkentse a válla lat azon költ sé-

ge it, amelyeket normális esetben azért kelle-

ne viselnie, hogy dolgozói új ismereteket 

1. ábra. A kutatás fázisai és a nyújtható támogatás mértéke19

• eredményeket nyilvánosságra hozzák

• termék, eljárás koncepciójának megfogalmazása

• +25%-os támogatási limit európai jelentôségû vagy 

együttmûködésben készült projektek eseté ben

• koncepció megvalósítása

(rajz, tervek, modell elsô prototípus)

• a prototípus nem hasonlíthat a piacra 

vitt termék re vagy eljárásra

• piaci bevezetés elôtt legalább 2 évvel

Alapkutatás100%

Ipari vagy

alkalmazott kutatás
50%

Prekompetitív

(kísérleti) fejlesztés
25%

0%

A vállalatok általában itt helyezkednek el

A piaci bevezetés és az azt követô szakasz

támogatása tilos (mûködési támogatás)PIAC
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sze rezzenek. A közösségi szabályozás meg-

kü lönböztet általános képzést és szakkép-

zést.

Általános képzés esetében a képzés a 

vál la lat általános tevékenységéhez kap cso-

ló dik, és olyan tudás megszerzését céloz-

za, amely más munkaterületen és más 

vál la la tok nál széles körben felhasználható 

(például nyelvoktatás). A szakképzés a 

dolgozó munkakörében közvetlenül alkal-

mazható tudás megszerzését célzó gya-

korlati és elméleti oktatás, amely a vállalat 

speciális tevékenységéhez kapcsolódik. Más 

területeken, vállalatoknál történô haszno-

sítása korlátozott (például egy speciális 

gép kezelésének betanítása). Az általá-

nos képzés költségei fôszabály szerint 50 

százalékban, a szakképzésé 25 százalékban 

támogathatók. E mérték 5–20 százalék-

ponttal növelhetô az elmaradott térségben 

megvalósuló képzés vagy hátrányos hely-

zetû dolgozók (például pályakezdô fiatalok, 

megváltozott munkaképességûek) oktatása 

esetén, illetve amennyiben a kedvezménye-

zett KKV.

5.2.6.  A megmentési és
szerkezet-átalakítási támogatás22

A nehéz helyzetbe került vállalatoknak bizo-

nyos feltételek esetén az állam tízévente egy-

szer „dobhat” pénzügyi mentôövet. A meg-

mentési és szerkezet-átalakítási támo ga tás 

nyúj tá sá nak feltételei – annak rend kí vül ver-

seny torzító volta miatt – szigo rú ak. A nehéz 

hely zet be került vállalat elô ször rend sze rint 

meg men té si támogatás ban része sül, ame-

lyet át me ne ti idôszak ra nyúj ta nak annak 

érde ké ben, hogy a cég pénz ügyi prob lé má it 

ren dez ni tudja a szer ke zet- át ala kí tá si vagy 

fel szá mo lá si terv elkészítéséig. Meg men té-

si tá mo ga tás csak hitelgarancia vagy piaci 

ka mat tal ter helt kölcsön formá já ban nyújt ha-

tó. A tár sa ság nak vállalnia kell, hogy a meg-

men té si tá mo ga tás engedé lye zé sét követô 

hat hó na pon belül bemutatja a szer ke zet-

 át ala kí tá si vagy felszámolási ter vét, vagy a 

köl csönt teljes egészében vissza fi zeti. 

Szerkezet-átalakítási támogatás csak 

meg va ló sít ha tó szerkezet-átalakítási terv 

meg lé te esetén nyújtható. A támogatásnak a 

szük sé ges minimumra kell korlátozódnia, és 

22 A Bizottság közleménye a nehéz helyzetbe került vállalkozások megmentési és szerkezetátalakítási támogatásáról (HL C sorozat 

288. szám 1999.10.09.)

23 Multiszektorális keretszabály a nagyberuházásokra vonatkozó regionális támogatásokról (HL C sorozat 70. szám; 2002. 03. 19.)

24 Multiszektorális keretszabály a nagyberuházásokra vonatkozó regionális támogatásokról (HL C sorozat 70. szám; 2002. 03. 19.)

25 A Tanács 1540/98 számú rendelete a hajóépítési iparnak nyújtott új szabályozásról (HL L sorozat 202. szám; 1998. 07. 18.)

26 Bizottsági közlemény az ESZAK hatálya megszûnésének következtében bekövetkezô változásokról (HL C sorozat 152. szám; 

2002. 06. 26.)
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a vál la lat nak a ver seny indokolatlan torzítá sá-

nak el ke rü lé se érdekében kompenzáló in téz-

ke dé se ket kell hoznia (például ka pa ci tás csök-

ken tés). Emellett jelentôs mérték ben hoz zá 

kell járulnia a költségekhez. Továb bi fel té tel 

a szerkezet-átalakítási terv vég re haj tá sa, 

ame lyet a Bizottság folyamato san ellenôriz.

5.3.  Ágazati támogatások

Az Európai Unión belül kiemelten kezelik 

azon ágazatokat, amelyek gazdasági ne héz-

sé gek kel küzdenek; szociális – elsôsor ban 

fog lal koz ta tási – szempontból vannak hát-

rá nyos helyzetben; illetve maga az ága zat a 

tag ál lam vagy az egész Közösség szá má ra 

stra té giai jelentôséggel bír.

• Gépjármûipar23. Az autóiparban mutatko-

zó kapacitás-kihasználatlanság miatt a beru-

há zá sok támogatása korlátozott. Amennyi-

ben a támogatás öszege meghaladja az 5 

mil lió eurót, vagy a beruházási projekt ér té-

ke 50 millió eurónál több, támogatás csak 

az adott térségben engedélyezett regioná-

lis támogatási mérték 30 százalékáig nyújt-

ható.

• Szintetikusszál-ipar24. Amennyiben a tá mo-

ga tás érté ke meghaladja az 5 millió eurót, 

vagy a beruházási projekt értéke 50 mil lió 

euró nál több, beruházási támogatás nem 

nyújt ható.

• Hajóépítô-ipar25. A közösségi szabályok 

a lega lább 100 regiszter tonnás tengeri 

hajók ra és a lega lább 365 kW teljesítményû 

ten ge ri von ta tó ha jók ra vonatkoznak, így 

Magyar or szág szem pont jából relevanciájuk 

ala csony, ezért ezeket nem részletezzük.

• Acélipar26. Az acélipar támogatá sá ra kor lá-

to zot tak a lehetôségek az ága zat ban ta pasz-

tal ha tó túltermelés miatt. Beruházási tá mo-

ga tás csak kis- és középvállalkozások ré szé re 

nyújt ha tó, 15 és 7,5 százalékos támo ga tá si 

in ten zi tás mellett. Az elmúlt év ti ze dek ben 

le zaj lott az acélipar szerkezet- át ala kí tá sa 

az unión belül, ezért szer ke zet- át ala kí tá si 

cél ra tá mo ga tás ma már nem nyújtható. Az 

Euró pai Meg ál la po dás lehe tô vé tette, hogy 

Magyar or szág egy öt éves átmeneti pe rió dus-

ban szer ke zet át ala kí tási támogatást nyújt-

son az acél ipar nak. Ez az idôszak azon ban 

1996 végén lejárt, és hazánk vállal ta, hogy 
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2001 után nem nyújt a közösségi sza bá lyok-

kal ellentétben lévô támogatást en nek az 

iparágnak. Ebben az ágazatban az üze mek 

teljes vagy részleges leállítására és az elô zô-

leg ismertetett horizontális célokra (meg men-

tés és szerkezetátalakítás kivéte lé vel) adható 

csak támogatás.

• Feketeszén-bányászat27. A feke te szén-

bá nyá szat ban abban az esetben nyújt ha tó 

támo ga tás, ha az a támoga tott vállal kozás 

gaz da sá gos mûködésének helyreállítását, a 

tér ség szociális problémáinak megoldását 

szol gál ja, vagy a szénbányászat környezetvé-

delmi nor mák hoz való igazodását segíti. 

A szén bá nyá szat ban mûködési támogatás 

a ter me lé si költség és az eladási ár közötti 

különb ség megtérítésére adható, bizo nyos 

fel té te lek teljesülése esetén. Mûködési támo-

ga tás nyújtása elôtt a támogatott vál lal ko-

zá sok termelési költségeinek csökkenté sét 

elôirányzó modernizációs, szerkezet -át ala-

kí tá si programot kell készíteni, majd vég re-

haj tani. Amennyiben ezt a kedvez mé nye zett 

társaság nem tudja eredményesen megtenni, 

akkor a fenti támogatásnak a bánya vagy 

egyes aknák bezárásához kell kap cso lód nia. 

Kutatás-fejlesztési és kör nye zet védelmi cél-

ra támogatás a szénbá nyá szat ban az általá-

nos szabályok szerint nyújtható.

• A szállítási ágazatban nyújtható támoga tá-

sok ról a Római Szerzôdés 87. cikke mel lett a 

73. cikk is rendelkezik. Ennek ér tel mé ben a 

87. cikkben meghatározott men te sí té se ken 

túl ezen ágazatban a szállí tás koordinálá sá ra 

és a közszolgáltatás fi nan szí ro zá sá ra is nyújt-

ható támogatás. Ez utób bi sza bá lyok azon-

ban csak a szárazföldi szál lí tás módo za tai ra, 

azaz a közúti, a vasúti és a bel vízi szállítás-

27 A Tanács 1407/2002. számú rendelete a szénipar állami 

támogatásáról (HL L sorozat 205. szám; 2002. 08. 02.)

28 A tagállamoknak nincs beszámolási kötelezettségük.

29 A tagállamoknak évente kell beszámolniuk a gépjármûipar-

nak nyújtott támogatásokról, beleértve azokat a támogatá-

sokat is, amelyeket nem kellett elôzetesen bejelenteni.

30 A Bizottság közleménye a kockázati tôkérôl az állami 

támogatások tekintetében (HL C sorozat 235. szám; 

2001.08.21.)

31 HL C 71, 2000.03.11.

32 HL C 209, 1997.07.10.

33 HL C 281, 1997.09.17.



19

ra vonatkoznak. Az állami tá mo ga tás szem-

pontjából a tengeri és légi szál lí tás a Római 

Szerzôdés általános tá mo ga tá si szabályainak 

hatálya alá tarto zik (3. táblázat).

5.4.  További támogatási szabályok

Az elôbbiekben ismertetett szabályozást a 

Bizottság rendszeresen felülvizsgálja, és 3–

5 évente új szabályokat alkot. Folyamatosan 

változnak a szabályozásba bevont területek 

is: míg az ágazati szabályozás visszaszoruló-

ban van, addig a Bizottság újabb és újabb 

területekre állapít meg részletszabályokat. 

A közelmúltban szabályozott új területek a 

következôk:

• A kockázati tôkére vonatkozó szabá lyo-

zás30 – követve a Bizottság általános politi-

ká ját a kockázatitôke-befektetések támoga-

tá sá ról – leírja azokat az eseteket, amikor 

az állami részvétellel létrejött kockázatitôke-

társaság tevékenysége nem ütközik a Római 

Szerzôdésben meghatározott támogatási 

tilalomba.

• A kezességvállalás formájában nyújtott 

álla mi támogatásokra vonatkozó szabá lyok-

ról szóló bizottsági közlemény31 meghatároz-

za azokat az eseteket, amikor az állami 

kezes ségvállalás nem minôsül állami támoga-

tás nak.

• Az állami földértékesítésre vonatkozó 

közös ségi szabályok32 alapján nem minôsül 

állami támogatásnak az a tranzakció, amely-

nek keretében az eladási ár megállapítása 

piaci viszonyok között (elôre meghirdetett, 

nyílt árverésen vagy független értékbecslôk 

által meghatározott áron) történik.

• Az exporthitel-biztosításra vonatkozó 

szabályozás33 az OECD-szabályokat követi. 

3. táblázat. A horizontális állami támogatási szabályok alkalmazhatósága néhány ágazatban

támogatás

ágazat

De mini-

mis

Kutatás-

fejlesztés

Környezet-

védelem

Megmentés, szer-

kez etátala kí tás

Fog lal  koz-

ta tás

Regionális 

beruházás
Képzés

Acélipar Igen Igen Igen

Nem, de be zá rás-

hoz és az elbo-

csá tott dolgozók 

költségeinek fe de-

zé sére adható

Igen csak KKV Igen

Szintetikus szál28 Igen Igen Igen Igen Igen Nem Igen

Gépjármû29 Igen Igen Igen Igen Igen

Igen, de ha a támo-

ga tás az 5, ill. a 

be ru há zás az 50 M 

eurót eléri, korlá-

tozott mértékû

Igen

Forrás: TVI információs füzetek 5. szám
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Ennek értelmében a rövid távú, piacosítható 

kockázat tekintetében az állami támogatás 

nem megengedett.

• Az adóintézkedések bevezetése során 

figye lem be ve en dô szabályokat az 1998 

vé gén meg je lent bizottsági közlemény34 fog-

lal ta egy sé ges szerkezetbe.

• A közszolgáltatás elvégzéséért fizetett 

támo ga tás35 ugyancsak engedélyezett. A tag-

ál la mok maguk ha tá roz zák meg, hogy mit 

ér te nek köz szol gál ta tás alatt, és szabad sá-

got él vez nek abban is, hogy e feladatok el lá tá-

sá val vál la la to kat bízzanak meg. A Bizott ság, 

az Euró pai Bíróság felügyeleté vel, ellen ôr zi 

a tagállamokat, hogy a fenti le he tô ség gel 

ne éljenek vissza. Amennyi ben a köz szol gál-

ta tás támogatása csak a fel me rült költ sé gek 

kompenzálását célozza, össze egyez tet he tô a 

Római Szerzôdés elô írá sai val.

• A közszolgálati média támogatásának36 

vo nat kozásában a közösségi szabályozás 

el vár ja a tagállamoktól, hogy a közszolgála-

ti fela da tok körét pontosan határozzák meg, 

és a köz feladattal megbízott szolgáltató 

tevé keny sé gét rendszeresen ellenôrizzék. 

Emel lett a tag ál la mok kötelesek elkészíte-

ni a köz szol gá la ti és a nem közszolgálatai 

tevé keny ség hez folyósított összegekrôl szó-

ló pon tos elszámolást.

• A filmgyártás támogatása címén csak kul-

tu rá lis termékek támogathatók, a maximá-

lis támogatási intenzitás az elôállítási költsé-

34 HL C 384, 1998.12.10.

35 HL C 17, 2001. 01. 19.

36 HL C 320, 2001. 11. 15. 

37 A befagyott költségek olyan visszavonhatatlan, hosszú távú garanciák, kötelezettségvállalások, illetve beruházások, amelyek a 

normál üzletmeneten kívül esnek Az azoknak való megfelelés egyértelmûen a piac nyitására vonatkozó kötelezettség teljesítése 

miatt válhat lehetetlenné, és az adott vállalkozás életképességét veszélyezteti. A hosszú távú kötelezettségvállalásnak a villa-

mosenergia-piac liberalizációjáról szóló irányelv elfogadása elôtt (1996. február 19.) kellett történnie.

38 HL L 27, 1997. 01. 30. 
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gek 50 százalékáig terjedhet, kivéve, ha a 

film mûvészfilm, dokumentumfilm vagy a 

tag ál lam által definiált alacsony költségveté-

sû film. Ez utóbbi esetekben a támogatás 

akár a film költségvetésének 100 százalé kát 

is elérheti. A tagállamoknak azonban lehe tô-

vé kell tenniük, hogy az alkotók a film költ-

ség vetésének 20 százalékát más tagállam-

ban költhessék el.

• A Bizottság a villamosenergia-piac libe-

ra li zá ciójával kap cso latban rendelkezett az 

úgy ne ve zett be fa gyott költségek kezelésé rôl. 

A be fa gyott költ sé gek37 a hosszú távú szer-

zô dé sek fel bon tá sá val keletkeznek. A vil la-

mos ener gia-piac libe ra li zá ció já ról szóló irány-

elv ben38 fog lalt fel té te lek nek megfelelô 

be fa gyott költ sé ge ket támo gat ha tó nak ítél-

te, de ehhez szi go rú szem pon tok nak kell 

meg fe lel ni (rend sze res ellenôrzés, tény le ges 

piaci tren dek figyelembevétele).

6.  Eljárási szabályok

A tagállamoknak új támogatási terveiket elô-

ze tesen be kell jelenteniük az Európai Bizott-

ságnak, jóváhagyásra. Minden olyan állami 

támogatást, amelyet elôzetes beje len tés nél-

kül nyújtottak, vagy amelynek folyó sí tá sát 

a Bizott ság jóváhagyása elôtt megkezdték, 

vissza kell fizetni, amennyiben bebizonyo-

so dik, hogy a támogatás nem felel meg a 

közös sé gi szabályoknak. A létezô (korábban 

enge délyezett) támogatások folyamatos fe lül-

vizs gá la ta is a Bizottság feladata.

A közösségi szabályrendszer különbsé-

get tesz egyedi támogatások és úgynevezett 

tá mo ga tá si programok között. A támogatási 

prog ram jóváhagyásakor a kedvezménye zet-

tek köre nem ismert, a támogatások fel té te-

leit hirdetik meg jogszabály vagy pá lyá za ti 

felhívás formájában.

Fôszabály szerint az elôzetes bejelentési 

köte lezettség a támogatási programokra és 

az egye di támogatásokra terjed ki. A támo-
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ga tá si programból nyújtott támogatásokat 

általában nem kell külön be je len teni.

Magyarország EU-csatlakozása után, 

ha pél dául a Bizottság jóváhagyja a te rü-

let fej lesztési célelôirányzatból nyúj tan dó 

tá mo ga tá sok szabályrendszerét, akkor 

az e cél elôirányzatra Heves me gyé ben 

pá lyá za tot benyújtó Fakanál Kft. 10 mil-

lió fo rin tos fejlesztésének tá mo ga tá si 

kér vé nyét már nem kell Brüsszel lel jóvá-

ha gyat ni, arról a döntés nem ze ti szin ten 

szü le tik meg. 

A Bizottság külön engedélyét igénylô kivéte-

lek az olyan, a támogatási programból 

nyúj tan dó támogatások, amelyeknél azok 

nagy ság rend je vagy a támogatott ágazat 

spe ciá lis problémái indokolják a külön eljá-

rást. Ennek az oka az, hogy ezekben az 

ese tek ben a verseny torzulásának veszélye 

fo ko zot tan fenyeget, és a Bizottság egyedi-

leg kíván ja eldönteni, hogy merre billen a 

tá mo ga tás által létrehozott elônyök és hát-

rá nyok mérlege.

Ha a Fakanál Kft. 150 millió eurós be-

ru há zást tervez Heves megyében, és 

ehhez a területfejlesztési célelôirányzat-

ból 50 százalékos támogatást kér, a be-

nyúj tott pályázatot a Bizottsághoz kell 

to váb bí ta ni jóváhagyásra, és a nemze-

ti dön tés hozóknak meg kell várniuk a 

brüsszeli döntést, mielôtt a támogatás 

folyó sí tá sá ról döntenének.

A Bizottság által közzétett formanyomtatvá-

nyon megtett bejelentésnek tartalmaznia 

kell a támo gatási tervezet leírását, a ter ve-

zett tá mo ga tások célját, formáját és mér-

té két, a ked vez mé nye zett ágazatokat, a 

tá mo ga tá sért fe le lôs államigazgatási szer-

vek meg ne ve zé sét, egyéb feltételeket stb. 

A Bizott ság nak két hónap áll ren del ke zé sé re, 

hogy véle ményt mondjon a támogatási ter ve-

zet rôl. E két hónap újra indul, ha a Bizott ság 

részé rôl kér dé sek merülnek fel, és a tagál-

lamtól további információt kér. A tapasz ta-

la tok szerint az egyszerû esetekben az eljá-
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rás álta lá ban hat hónapot vesz igénybe. Az 

eljá rás végeztével a Bizottság dönthet úgy, 

hogy nincs ellenvetése, és errôl a tagálla-

mot levélben értesíti. Amennyiben azon-

ban a Bizott ság nak kételyei merültek fel a 

tá mo ga tás kompatibilitásával kapcsolatban, 

újabb vizsgálatot kezdeményez, amelynek 

kere té ben a tagállamok és az érintett vállal-

ko zá sok is kinyilváníthatják véleményüket. 

Az újabb vizsgá lat optimális esetben további 

hat hónapig tarthat, de a tapasztalatok sze-

rint ez több évet is igénybe vehet.

A be nem jelentett támogatás mindig il le-

gá lis nak minôsül. Amennyiben a támoga tás 

ille gá lis, és a közösségi szabályokkal sem 

egyez tet hetô össze, a Bizottság betiltja 

a támo ga tást, és a tagállam kötelessége, 

hogy a már folyó sí tott támogatást a kedvez-

4. táblázat. Visszafi zettetés alatt lévô támogatások (2002. március)

Folyamatban lévô 

visszafi zettetési 

döntések

Érintett összeg

(millió euró)

Olyan ügyek száma, 

ahol a visszafi zetendô 

összeg nincs 

meghatározva

Európai Unió 69 3258 22

Belgium 5 40 2

Dánia 0 0 0

Németország 33 1840 3

Görögország 1 8 0

Spanyolország 16 143 13

Franciaország 6 223 1

Írország 0 0 0

Olaszország 5 1002 2

Luxemburg 0 0 0

Hollandia 2 <1 1

Ausztria 0 0 0

Portugália 0 0 0

Finnország 0 0 0

Svédország 0 0 0

Egyesült Királyság 1 2 0

Forrás: State Aid Scoreboard, Brussels, 22.5.2002, COM(2002) 242 fi nal
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mé nye zettektôl kamatostól visszakövetelje. 

A tagállamnak még akkor is vissza kell igé-

nyel nie a támogatást, ha ez a vállalatot lehe-

tet len helyzetbe hozza. Egyetlen esetben 

nem kell visszafizetni a támogatást, ha az 

érin tett cég tel jes egészében megszûnt létez-

ni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ami kor 

a tár sa sá got részben vagy egészben fel vá sá-

rol ták, vagy eszközei más vállalat tulajdoná-

ba kerültek.
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Az Európai Megállapodásban vállalt köte le-

zett sé gek alapján az elmúlt néhány évben 

kialakult Magyarországon az állami támoga-

tások versenyszempontú szabályozásának 

intézményi és jogszabályi háttere. Ennek leg-

fon tosabb állomásai a következôk voltak:

• 1997 végén a pénzügyminiszter felelôssé-

gé vé vált a Magyarországon nyújtott állami 

támogatások uniós állami támogatási sza bá-

lyok kal való összhangjának biztosítása az 

állam ház tar tásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény módosításával. A vonatkozó eljá rás-

ren det kormányrendelet szabályozza (a vál-

lal ko zá sok nak nyújtott állami támogatások 

és azok Európai Megállapodással való össz-

hang já nak vizsgálatáról szóló 76/1999. (V. 

26.) kormányrendelet). A rendelet bevezet-

te az elôzetes bejelentési kötelezettséget, és 

meg alakult a Pénzügyminisztérium keretein 

belül mûködô Támogatásokat Vizsgáló Iroda 

(a továbbiakban: TVI), amely a rendelet alap-

ján a pénzügyminiszter állami támogatások 

ellenôrzésével kapcsolatos feladatait látta el. 

Az iroda csak véleményezési jogkörrel rendel-

ke zett, míg az Európai Unió elvárta, hogy 

dön té sei kötelezô erejûek legyenek.

• Az államháztartásról szóló törvény 2001. 

évi módosításának eredményeképpen a vállal-

ko zá sok állami támogatásának tilalma általá-

nos szabályként vált érvényessé, megteremt-

ve ezzel az államháztartás alrendszereibôl 

a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások 

rend sze rének egységes alapját. Az általá-

nos tilalom alóli mentességeket (anyagi sza-

bá lyok) a vállalkozásoknak nyújtott állami 

támogatások tilalma alóli mentességek egy-

sé ges rendjérôl szóló 163/2001. (IX. 14.) 

kor mány ren de let tartalmazza, összhangban 

az uniós szabályokkal. A rendelet eljárási 

sza bá lyok ról is rendelkezik. Mind az állam-

ház tar tás ról szóló törvény módosítása, 

mind a kor mány ren de let 2002. január 1-jén 

lépett ha tály ba. A támogatások ellenôrzését 

to vább ra is a TVI végzi. A 163/2001. (IX. 

III.  A mai magyar szabályozás
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14.) kormányrendelet értelmében semmilyen 

tá mo gatásnyújtás nem hajtható végre addig 

– és tiltottnak minôsül –, amíg a tervezet a 

kor mányrendelettel nincs összhangban, s 

arról a TVI nem nyilatkozott. A központi 

költ ség ve tés bôl, illetve elkülönített állami 

pénz ala pok ból nyújtott támogatás esetében, 

amennyi ben a TVI a kormányrendeletben elô-

írt kötelezettségek megsértését észleli, és a 

támo gatási tervezettel nem ért egyet, vala-

mint a támogatást nyújtó a felszólításban 

meg je lölt határidôre kötelezettségét nem 

tel je sí ti, a pénzügyminiszter a támogatást 

folyó sí tók nál (különösen Magyar Államkincs-

tár, APEH, Államháztartási Hivatal) kez de-

mé nye zi a támogatások kifizetésének fel füg-

gesz té sét, illetve visszafizettetését. 

A csatlakozás után a TVI támogatás-jó vá-

ha gyási feladatait az Európai Bizottság veszi 

át, de a TVI feladatai nem szûnnek meg, 

csak átalakulnak. Várhatóan továbbra is a 

támogatások versenyszempontú ellenôrzésé-

nek központi hazai szerve lesz, amelyen 

keresztül Magyarország elôzetes bejelen-

tési és jelentési kötelezettségeit teljesíti a 

Bizott ság felé.

39 A magyar törvények szerinti kis- és középvállalkozás (KKV) fogalom az uniós szabályok adta lehetôségeknél szûkebb kört foglal 

magában, ezért – a támogatási lehetôségek teljes kihasználása érdekében – a kormányrendelet az uniós fogalmak szerinti KKV-

fogalmat nevezi támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozásnak. 

40 Az egy vállalkozásnak nyújtott támogatások teljes összege három év tekintetében nem haladhatja meg a százezer eurónak megfe-

le lô forintösszeget.

41 A kis- és középvállalkozások esetében a fenti értékek mindegyike 15 százalékponttal növekszik.

42 Celldömölki, letenyei, ôriszentpéteri, téti, vasvári, zalaszentgróti

43 Ld. a fenti kistérségek kivételével

5. táblázat. A 163/2001. (IX. 14.) kormányrendeletben meghatározott támogatási kategóriák

Horizontális célok
kutatás-fejlesztés, környezetvédelem, támogatási szempontból kedvezményezett 

vállalkozások39, foglalkoztatás, képzés, megmentés és szerkezetátalakítás

Beruházási és mûködési 

támogatások

horizontális célok alá nem sorolható beruházási cél

regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, idôben korlátozott, 

mértékében csökkenô mûködési támogatás

Egyes ágazatok
gépjármûipar, szénbányászat, acélipar, szintetikusszál-ipar, szárazföldi szállítás, 

tengeri hajóépítés

Egyéb támogatási 

lehetôségek

csekély összegû (de minimis) támogatás40, közszolgáltatás, kultúra és kulturális 

örökség megóvása
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1.  Regionális 
támogatási térkép

A 163/2001. (IX. 14.) kormányrendelet 

egyik fontos rendelkezése (29. §) az úgy ne-

ve zett regionális támogatási térkép, amely 

– az adott tér ség fejlettségi szintjének meg-

fe le lô en – a közösségi elôírások alapján hatá-

roz za meg a nem horizontális célú beru-

há zá si támogatások esetén alkalmaz ha tó 

maxi má lis támogatási intenzitást. 

A közösségi szabályok értelmében azon 

(NUTS II. szintû) nagyrégiók jogosultak a 

maxi má lis 50 százalékos támogatási inten zi-

tás ra, amelyek egy fôre jutó GDP-je a közös-

sé gi átlag 60 százaléka alatt van. Azokban 

a régiókban, ahol az egy fôre jutó GDP a 

közös ségi átlag 60 és 75 százaléka között 

van, a maximális támogatási intenzitás 40 

szá  za lék (6. táblázat).

Az elôbbi szabály alapján – figyelem-

be véve az egyes régiók fejlettségi szintjét 

6. táblázat. Az egy fôre jutó GDP, vásárlóerô-paritáson, az EU (15) átlagának százalékában (1997–2000)

Terület 1997 1998 1999 2000*

Budapest 88,7 90,2 94,8 100,1

Pest 36,8 37,5 40,0 40,1

Közép-Magyarország 70,6 71,6 75,1 78,1

Közép-Dunántúl 45,5 47,5 46,6 51,5

Nyugat-Dunántúl 49,8 53,5 57,1 58,4

Dél-Dunántúl 36,8 37,4 38,6 38,4

Észak-Magyarország 31,9 32,9 33,0 33,1

Észak-Alföld 32,7 32,8 31,9 32,5

Dél-Alföld 36,9 37,0 37,0 36,8

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal.  * Becsült adat

7. táblázat. A 2003. január 1-jétôl bevezetett regionális támogatási térkép

Térség Maximális támogatási intenzitás41

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-

Dunántúl és Dél-Dunántúl, valamint egyes kistérségekben42 
50%

Nyugat-Dunántúl43 fôszabályként 45%

Pest megye 40%

Budapest 35%
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is – 2003. január 1-jétôl a 7. táblázatban 

ismer te tett regionális támogatási térkép 

hatá lyos.

A támogatási térkép keretében meghatá-

ro zott mértékeket az Európai Bizottság a 

csatlakozás után várhatóan jóváhagyja. Ez 

azt jelenti, hogy a regionális támogatási tér-

kép 2006-ig alkalmazható lesz.

2.  A Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda tevékenysége

A TVI – többségében jogász és közgaz-

da – munkatársainak létszáma tizenkettô. 

A TVI 1999 júniusa és 2002 decembere 

között 807 jogszabály- és pályázati felhívás 

ter ve ze tet véleményezett. Az iroda eddigi 

tapasz ta la tai szerint a minisztériumok és 

más orszá gos hatáskörû szervek, továbbá 

a megyei szervek nagyfokú együttmûködé si 

haj lan dó sá got mutatnak, és a TVI vélemé nyé-

ben szereplô javaslatokat rendszerint figye-

lem be veszik (8. táblázat).

A 9. táblázatban foglaltak mutatják, 

hogy miként alakult a véleményezett esetek 

szá ma az Európai Megállapodás (EM) álla-

mi támo ga tás ra vonatkozó rendelkezéseivel 

va ló össze egyeztethetôség szempontjából.

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda munká-

ja hoz zá já rul ahhoz, hogy a támogatást nyúj-



29

tók meg is mer jék a csatlakozás után hatály-

ba lépô eljá rá si kötelezettségeiket, azaz 

a támo ga tás-elle nôr zé si mechanizmust és 

a közös sé gi sza bá lyok által engedélyezett 

támo ga tá si kate gó riá kat. Az Európai Bizott-

ság tapasz ta latai is ked ve zôk a társult orszá-

gok ban mûkö dô irodákkal kapcsolatban. 

A Bizott ság szeretné, ha az ott felgyülemlett 

szak ér te lem a csatlakozás után is koncent-

rált for má ban maradna fenn, a TVI-k köz-

pon ti koor di ná ló szerepet játszanának a 

Bizott ság nak kül dött bejelentések, valamint 

a cso port men tes sé gi rendeletek hatálya alá 

tar to zó támogatások esetében. 

8. táblázat. A TVI-nek 1999 júniusa és 2002 decembere között bejelentett esetek

1999 2000 2001 2002 Összesen

Egyedi támogatás 10 10 81 35 136

Pályázati felhívás 18 159 234 138 549

Egyéb 7 5 3 6 21

Támogatási program 11 23 42 25 101

Összesen 46 197 360 204 807

9. táblázat. A TVI által 1999 júniusa és 2002 decembere között adott vélemények rendelkezô része

1999 2000 2001 2002 Összesen

Nem tartozik az EM hatálya alá 19 93 111 41 264

Összeegyeztethetô az EM-mel 17 36 162 133 348

Összeegyeztethetetlenség 

feloldására javaslat
4 44 73 29 150

Egyéb 6 24 14 1 45

Összesen 46 197 360 204 807
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Magyarországon a jogharmonizáció az álla-

mi támogatások területén is megvalósult, 

de folyamatos feladat – a csatlakozásig és 

utá na is – a változó közösségi szabályok nyo-

mon köve té se és betartása. Az állami támo-

ga tási sza bályokat a Strukturális Alapok 

foga dá sá ra való felkészülés során is érvé nye-

sí te ni kell, enélkül ugyanis az alapok forrásai-

nak fel hasz ná lá sa nem engedélyezett.

A csatlakozás kapcsán két terület érde-

mel fi gyel met: a létezô támogatások listája, 

és a „Ver seny“ fejezetben kapott átmeneti 

men tes ségek.

1.  Létezô támogatások 

Az úgynevezett létezô támogatások fôsza-

bály szerint azok, amelyeket a Bizottság már 

jóvá ha gyott. Azok a támogatások, ame lyek 

nem létezô támogatások, új támogatá sok-

nak számítanak. E megkülönböztetés azért 

lénye ges, mert a létezô támogatások tekin-

te té ben az Európai Bizottság a ( jövendôbeli) 

tag ál lam mal együttmûködve változtatáso-

kat csak a jövôre vonatkozóan javasolhat, és 

nem ren del he ti el visszafizettetésüket sem. 

(Az új támo ga tá sok nyújtásának viszont az 

az elô fel tétele, hogy azt a magyar kormány 

az Euró pai Bizottságnak elôzetesen bejelent-

se, s azt a Bizottság jóváhagyja. A jóváha-

gyást meg elô zô vizsgálat idejére – 2 hónap-

2 év – a hatályos uniós szabályozás szerint 

a Bizott ság felfüggesztetheti a támogatás 

nyúj tá sát. Amennyi ben a Bizottság a támo-

ga tást nem hagyja jóvá, az tiltottnak minô-

sül, s ha a folyó sí tás ra már sor került, akkor 

a támo ga tást visszamenôleges hatállyal, 

tehát a csat la ko zás idôpontjától számítva 

kama tos tól vissza kell fizetni.)

A Bizottság a 1994. december 10. (az 

esseni csúcstalálkozó) után elfogadott támo-

ga tá si intéz ke dé sek közül csak azokat a 

támo ga tá so kat ismeri el létezô támogatás-

ként, amelyek ese té ben a következô feltéte-

lek együt te sen teljesülnek:

• a Bizottságnak a csatlakozás elôtt beje len-

tet ték;

• a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véle mé-

nye azt kompatibilisnek minôsítette; 

• a TVI véleményét a Bizottság is jóvá hagy ja.

44 A Bizottság felé a bejelentés a kormány Magyarország által a csatlakozási okmányban szerepeltetni kívánt, csatlakozáson túlnyúló 

állami támogatások Európai Bizottságnak történô bejelentésérôl szóló 2330/2002. (XI. 7) kormányhatározata és a csatlakozáson 

túlnyúló állami támogatások Európai Bizottságnak elsô alkalommal történô bejelentésérôl szóló 2073/2002 (III. 21.) kormányha-

tározat alapján történt

IV.  Felkészülés az uniós tagságra
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Az 1994. december 10. elôtt elfogadott 

tá mo ga tási intézkedések az elôbbi eljárás 

nél kül válnak létezô támogatássá. Az utóbbi 

kate gó riá ba tartozó, a csatlakozáson túl nyú-

ló álla mi támogatások száma igen csekély.

A csatlakozási szerzôdés tartalmazza a 

Ma gyar ország által átadott, és az Európai 

Bizott ság által is összeegyeztethetônek 

minô sí tett támogatások, a létezô támogatá-

sok listáját, és a lista elkészítése során 

10. táblázat. A csatlakozási szerzôdés mellékletébe bekerült létezô támogatások44

Támogatási intézkedés neve Lejárata

85/1998. kormányrendelet a Magyar Export-Import Bank kamatkiegyenlítési rendszerérôl 

(2 éven túli exporthitel nem piacképes kockázat támogatására)
2006.12.31.

A Beszállítói Befektetô Rt. tevékenysége -

A Kisvállalkozás-fejlesztô Pénzügyi Rt. által végzett kockázatitôke-befektetések -

A pályakezdô munkanélküliek elhelyezkedésének támogatása 2006.12.31.

A Regionális Fejlesztési Holding Rt. és fejlesztési társaságainak kockázatitôke-befektetései -

Az Informatikai Kockázati Tôkealap kockázatitôke-befektetései -

Fejlesztési adókedvezmény 2006.12.31.

Gazdaságfejlesztési célelôirányzat 2006.12.31.

Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-gazdálkodási célelôirányzat 2006.12.31.

Kis- és középvállalkozói Célelôirányzat 2006.12.31.

Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésû célelôirányzat 2006.12.31.

Központi Mûszaki Fejlesztési Alapprogram 2006.12.31.

Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatási támogatása a munkaügyi központok foglalkozta-

tá si rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességû munkanélküliek fog lal koz-

ta tá sát elôsegítô egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 19.) MüM rendelet alapján

2006.12.31.

Munkahelyteremtô és munkahelymegôrzô támogatás a foglalkoztatást elôsegítô támogatásokról, 

valamint a Munkaerôpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatá-

sokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet alapján

2006.12.31.

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2006.12.31.

Regionális gazdaságépítési célelôirányzat 2006.12.31.

Sporttevékenységgel kapcsolatos állami támogatások a sporttörvény alapján 2006.12.31.

Területfejlesztési célelôirányzat 2006.12.31.

Turisztikai célelôirányzat 2006.12.31.

Vértesi Erômû Rt. környezetvédelmi beruházásához kapcsolódó állami kezességvállalása 2001-2014

Vidékfejlesztési célelôirányzat 2006.12.31.
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kö vetett eljárásra való utalást (10. táb-

lázat).

A csatlakozási szerzôdés aláírása és annak 

hatálybalépése között bevezetett támo ga tá-

sokat a Bizottság úgynevezett inte rim eljá-

rás keretében minôsítheti majd léte zô támo-

ga tá sok nak.

A támogatást nyújtó szerveknek jelentôs 

érdekük fûzôdik a minél teljesebb lista elké-

szí té sé hez, azaz ahhoz, hogy a csatlakozás-

kor minden jelenlegi és a késôbbiekben is 

fenn tar tani kívánt támogatás lehetôleg léte-

zô támogatásnak minôsüljön. A csatlakozá-

son túlnyúló támogatásokat a csatlakozás 

idô pontjáig a TVI-n keresztül lehet bejelente-

ni az Európai Bizottságnak a létezô támo-

gatá sok listájára.

2.  Átmeneti mentességek 

2.1.  Társasági adókedvezmények

A „Verseny“ fejezet lezárását sokáig aka-

dá lyoz ták a társasági adótörvény alapján 

nyújt ha tó, 3 vagy 10 milliárd forint összegû 

be ru há zá sok hoz kapcsolódó adókedvez mé-

nyek kel kap cso la tos problémák. A tár gya lá-

so kon a Bizott ság követelte ezen adó in téz ke-

dé sek azon nali megszüntetését, mivel nem 

 egyez tet he tôk össze a közösségi szabályok-

kal. Az igény be vehetô kedvezmény (állami 

tá mo ga tás) mér té ke ugyanis nincs maxi mál-

va a beru há zás értékének százalékában. 

A jelen leg hatá lyos uniós szabályok szerint 

a beru há zás maxi mum 50 százalékig, a kis- 

és közép vál lal ko zá sok esetében pedig 65 

szá za lék ig támogatható. A helyzetet nehezí-

tet te, hogy az unió a már megszerzett jogo-

kat sem ismerte el, és ragaszkodott ahhoz, 

hogy azokat valamilyen EU-konform formá-

vá alakítsuk át.

Az érintett vállalatok által közvetlenül 

és köz ve tet ten foglalkoztatottak száma az 

összes foglalkoztatott megközelítôleg 10 

szá za lé kát teszi ki. E cégek a magyar ter-

mék ex port 45–50 százalékát adják. A társa-

sá gok közel fele az ország elmaradott térsé-

gei ben tevékenykedik, és sok esetben az 

egyet len foglalkoztatási lehetôséget nyújtja 

a hely be li ek nek, illetve az egyetlen bevéte li 

for rást jelenti a helyi önkormányzatok szá-

má ra.

Az elhúzódó tárgyalásokon végül 2002 

decem be ré ben sikerült méltányos rendezést 

elér ni, amelynek keretében a legtöbb válla-

lat ugyan megváltozott formában, de tel jes 

mér ték ben érvényesítheti adómentes sé gét. 

A cégek egy kisebb részénél az adó kedvez-

mény való ban szûkül, de vár ha tó an el fo gad-

ható mér té kû lesz, és nem vezet tôke ki vo-

nás hoz.

Az átmeneti mentességhez kapcsolódó 

hazai jogszabályi rendelkezéseket a társa sá-

gi adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 
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LXXXVI. törvény 29/E. paragrafusa tartal-

maz za. Ennek lényege a következô:

• A 2000. január 1. elôtt megkezdett jog-

szer zô beruházások esetén 75 százalékos, 

a 2000. január 1. után megkezdett jogszer-

zô beru há zá sok esetén 50 százalékos támo-

gatá si intenzitás alkalmazható. 

• A beruházásokat 1997-tôl 2005. decem-

ber 31-ig lehet számításba venni, míg az 

igény be vett kedvezményeket (társasági és 

helyi adó ked vezmény, egyéb közvetett támo-

ga tás) 2003-tól legkésôbb 2011-ig lehet 

beszá mí ta ni.

• Az autóiparban a fenti támogatási intenzi-

tás 40 százalékát lehet figyelembe venni, 

azaz itt 30, illetve 20 százalékos támogatá-

si intenzitással kell számolni.

• Emellett a közösségi szabályokkal össz-

hang ban támogathatók a vállalatok képzési, 

kuta tás-fej lesz tési és környezetvédelmi kia-

dá sai is, vala mint a vállalat által az 1997–

2002 között megvalósított, telekhatáron 

kívü li infra struk tú ra fejlesztés is, ez utóbbi 

100 szá za lék ban.

• Az elszámolható költségek felsô korlátját 

jelen tô fejlesztési tervet és az 1997 és 2005 

vége közötti idôszakra vonatkozó tény- és 

terv ada to kat az érintett vállalatoknak 2002. 

decem ber 31-ig be kellett jelenteniük a Pénz-

ügy minisztériumnak.
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• A társasági adótörvényben a szóban for gó 

adó kedvezményekre vonatkozó felté te le ket45 

az adó kedvezmény igénybevételének so rán 

mind végig teljesíteni kell (11. táblá zat).

Az elôbb említett társasági adó ked vez-

mény felváltására 2003-tól új, EU-konform 

be ru há zás -támogatási adó ked vez ményt 

ve zet tek be, ez az úgynevezett fejlesztési 

adó ked vez mény46.

A kormány egyedileg engedélyezi majd a 

vál lal ko zá sok számára az adókedvezményt, 

amely a fej lesztési program részét képezô 

beru há zás üzembe helyezésének adóévé-

ben és az azt követô négy adóévben, vagy 

az üzem be helyezést követô öt adóévben 

ve he tô igény be, de ezekben az adóévekben 

a beru há zást üzemeltetni kell az erede ti fel-

té te lek szerint. Az adókedvezmény a tár sa-

45 Feltételek:

• 3 milliárd forint értékû, termékelôállítást szolgáló beruházás üzembe helyezése a területfejlesztés kedvezményezett területei-

nek jegyzékérôl szóló kormányrendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben vagy olyan 

me gyé ben, ahol a beruházás megkezdését megelôzô két év valamelyikében az Országos Munkaügyi Módszertani Központ által az 

év de cem be ré ben mért munkanélküliségi mutató a mérés napján meghaladta a 15 százalékot, és a beruházás üzembe helyezését 

köve tô második adóévben és azt követôen az adózónak az általa foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszámát legalább 100 

fô vel növelnie kell a beruházás megkezdését megelôzô adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámához képest.

• 10 milliárd forint értékû, termékelôállítást szolgáló beruházás üzembe helyezése, és a beruházás üzembe helyezését követô 

má so dik adóévben és azt követôen az adózónak az általa foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszámát legalább 500 fôvel 

nö vel nie kell a beruházás megkezdését megelôzô adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámához képest.

A fenti adókedvezményeket a beruházás üzembe helyezését követô évtôl 10 évig, de utoljára a 2011-ben lehet igénybe venni. Az 

adó zó nem veheti igénybe az adókedvezményt a 2002. december 31. után megkezdett beruházás alapján.

46 Jogalap a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXVI. törvény 22/B. §-a és a 162/2001. (IX. 14.) kormányrendelet

11. táblázat

Egy vállalat, amely az adókedvezmény re jogosító beruházását 1999. decem ber 31. elôtt megkezdte, a 

Pénz ügy mi nisz té ri um nak 2002. december 31-ig je len tet te be a következô költségeket, az elô írá sok nak 

megfelelôen. Költségek (2003. évi jelenértéken)

Be ru há zási költség (1997–2005) 100 mil liá rd forint

Szakképzési költség (1999 –2005) 2 milliárd forint/év

In fra struk tú ra (telekhatárig út, valamint busz meg ál ló) 5 milliárd forint

Feltételezve, hogy a tervezett beruházásokat a fentiek szerint végrehajtja, a következô támogatási 

ke re tet hasz nál hat ja fel 2003 és az adókedvezmény lejárata, de legkésôbb 2011 között, adókedvezmény 

for májában. Rendel ke zés re álló támogatási keret: 84,9 milliárd forint, ebbôl

Beruházás 75 százaléka 75 milliárd forint

Képzés 35 százaléka 4,9 milliárd forint

Infrastruktúra 100 százaléka 5 milliárd forint
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sá gi adó összegéig vehetô igénybe. Mértéke 

a beru házás régiójára vonatkozó regionális 

támogatási térkép szerinti maximális támo-

gatási intenzitás. Az adókedvezménnyel kap-

cso latos fontosabb elôírások a követke zôk:

• Az adókedvezmény akkor engedélyezhetô, 

ha az adózó a fejlesztési program keretében 

legalább 10 milliárd forint értékû (hátrányos 

térségben legalább 3 milliárd forint értékû), 

beruházást valósít meg, illetve legalább 100 

millió forint értékû önálló környezetvédelmi 

beruházást, vagy legalább 100 millió forint 

értékû, a szélessávú internetszolgáltatást 

szol gá ló beruházást hajt végre, amely

› új létesítmény, bôvítés, vagy a termék, a 

ter me lési eljárás alapvetô változásával jár;

› abban legalább 50 százalékos a rányt kép-

vi sel a korábban még használatba nem vett 

(azaz új) eszköz, és legfeljebb 20 százalék 

(hát rá nyos térségben 50 százalék) a felújí-

tás érté ke.

• A 10 milliárd forint (hátrányos térségben 

3 milliárd forint) értékû beruházás alapján 

adó kedvezményt kérô adózónak az elôzôe-
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ken túl vállalnia kell, hogy a beruházás 

üzembe helyezését követô második évtôl a 

negyedik adóév végéig

› a foglalkoztatottak létszámát 500 fô vel 

(hát rányos térségben 300 fôvel) növeli a 

beru há zás megkezdését megelôzô évi lét-

szám hoz képest, és e foglalkoztatási szintet 

tart ja, vagy 

› a beruházás megkezdését megelôzô évi 

bér költ séget az évesített bérköltsége az adó-

év ben az adóév elsô napján érvényes mini-

mál bér 1500-szorosával (hátrányos térség-

ben 900-szorosával) meghaladja, vagy 

› többségében kis- és középvállalkozások 

a beszállítói.

• Szigorúbb szabályok vonatkoznak egyes 

ága za tokra, például a gépjármûiparra, a szin-

te ti kus szál-iparra, a hajóépítô-iparra, az acél-

iparra, a feketeszén-bányászatra, a szál lí tás-

ra.

2.2.  Off-shore vállalatok
társasági adókulcsa

Az off-shore vállalatok kedvezményes társa-

sá gi adókulcsát ugyancsak a közösségi sza bá-

lyo zás sal összegyeztethetetlen állami támo-

gatásnak minôsítette a Bizottság, de az – a 

csat lakozási szerzôdés értelmében – 2005 

végéig fenntartható. 2003. január 1-jétôl 

azonban az újonnan létrejött off-shore vál-

lalatok már az általános társasági adókulcs 

szerint kötelesek adózni.

2.3.  Helyi önkormányzatok által
nyújtott adókedvezmények

A helyi adókról szóló törvényben sza bá lyo-

zott önkormányzati adókedvezmények kap-

csán az EU elfogadta a 2007. december 31-

ig tartó átmeneti idôszakot azon válla la tok 

ese tében, amelyek nem kedvezménye zett jei a 

2.1. pontban tárgyalt adókedvezmények nek.

3.  A csatlakozás hatásai 
Magyarországon

• Magyarország uniós csatlakozásakor az 

ál la mi támogatások versenyszempontú ellen-

ôr zé sé vel összefüggésben nem lesz olyan 

vál to zás, amely igényelné a 2003-ban már 
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mû kö dô támo gatási célok vagy formák meg-

szün te té sét vagy gyökeres átalakítását.

• Az eljárásrend tekintetében változás lesz, 

mivel, a támogatási programok (illetve ha 

nem prog ram ból nyújtják, akkor az egye di 

támo ga tá sok) elôzetes jóváhagyása az Euró-

pai Bizott ság feladata lesz, nem a TVI-é. 

A TVI koor dinációs szerepe azonban tovább-

ra is megmarad.

• Az elôzô ponttal összefüggésben a támo-

ga tást nyúj tók nak fel kell készülniük arra, 

hogy a bizott sá gi jóváhagyási folyamat 

hossza dal mas, ezért támogatási tervezetei-

ket a be ve ze tést jóval megelôzôen el kell 

ké szí te ni ük, és a TVI-n keresztül meg kell 

kül de ni ük a Bizottságnak.

• A vállalatoknak, vállalkozásoknak – saját 

érde kükben – ajánlatos ellenôrizniük, hogy 

az igénybe vett támogatást a Bizottság 

jóváhagyta-e. Ugyanis, ha illegális támoga-

tás nyújtására kerül sor, a vállalkozást a 

vissza fizetéstôl nem menti meg az, hogy 

jóhi sze mûen járt el, és az elôzetes bejelen-

tés nem az ô feladata.
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1.  Az állami támogatások
 versenyszempontú 

ellenôrzése

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

tör vény és annak módosításai.

A vállalkozásoknak nyújtott állami támo-

ga  tá sok tilalma alóli mentességek egységes 

rend jérôl szóló 163/2001. (IX. 14.) kormány-

ren de let és annak módosításai. 

Az államháztartás mûködési rendjérôl 

szó ló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 

és annak módosításai.

2.  A központi költségvetés 
uniós értelemben állami 
támogatásnak minôsülô 

legfontosabb támogatási 
programjai

A Gazdasági Minisztérium vállalkozási cél elô-

irányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. 

(I. 5.) GM rendelet és annak módosításai.

A területfejlesztési célelôirányzat fel-

használásának részletes szabályairól szóló 

89/2001. (VI. 15.) kormányrendelet és 

annak módosításai.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisz-

ter 3/2003. (I. 24.) FVM rendelete az agrár-

gazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi 

költségvetési támogatásáról.

Az informatikai, távközlés-fejlesztési és 

frekvencia-gazdálkodási célelôirányzat fel-

hasz nálásának és kezelésének szabályairól 

szó ló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet és 

annak módosításai.

A foglalkoztatást elôsegítô támogatások-

ról, valamint a Munkaerô-piaci Alapból fog lal-

koz ta tá si válsághelyzetek kezelésére nyújt-

ha tó támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 

16.) MüM rendelet és annak módosításai.

A pályakezdô munkanélküliek elhelyez ke-

dé sé rôl szóló 68/1998. (V. 15.) kormány ren-

de let és annak módosításai.

A munkaügyi központok foglalkoztatási 

reha bilitációs eljárásáról, valamint a megvál-

tozott munkaképességû munkanélküliek fog-

lal koz tatását elôsegítô egyes támogatások-

ról szóló 11/1998. (IV. 19.) MüM rendelet és 

annak módosításai.

A kereskedelemfejlesztési célelôirányzat 

fel használásának és kezelésének részletes 

sza bá lyai ról szóló 7/2001. (IV. 5.) KüM ren-

de let és annak módosításai.

V.  Az állami támogatásokkal kapcsolatos 
legfontosabb jogszabályok
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A Központi Mûszaki Fejlesztési Alapprog ram-

ról szóló 98/1996. (VII. 10.) kormányrende-

let és annak módosításai.

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Prog-

ra mok lebonyolításának szabályairól szóló 

251/2002. (XII. 5.) kormányrendelet, a 

Nem ze ti Kutatási és Fejlesztési Programok 

cél jára rendelt elôirányzat felhasználá sá-

nak és kezelésének szabályairól szóló 27/

2002. (V. 17.) OM rendelet és azok módo-

sításai.

A turisztikai célelôirányzat felhasználá sá-

nak és kezelésének részletes szabályairól szó-

ló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet.

A sportról szóló 2000. évi CXLV törvény és 

az állami támogatások 2001. és 2002. évi 

fel hasz ná lá sá nak szabályairól szóló 10/2001. 

(XII. 23.) ISM rendelet és azok módo sí tá sai.

A Környezetvédelmi Alap célfeladatok feje-

ze ti kezelésû elôirányzat felhasználá sá nak, 

nyil vántartásának és ellenôrzésének rész le-

tes szabályairól szóló 28/2001. (XII. 23.) 

KöM rendelet és annak módosításai.

A társasági adóról és osztalékadóról szó-

ló 1996. évi LXXXVI. törvény 22/B. parag ra-

fu sa és a fejlesztési adókedvezményrôl szóló 

162/2001. (IX. 14.) kormányrendelet és 

annak módosításai.
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Támogatásokat Vizsgáló Iroda

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Telefon: 327-2343, E-mail: tvi@pm.gov.hu

Internet: www.p-m.hu/Dokumentumok/EUInt/EUInt.htm

TVI információs füzetek

www.p-m.hu/Dokumentumok/EUInt/TVI/kiadvanyok.htm

Európai Bizottság Versenypolitika Fôigazgatósága

http://www.europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

VI.  További információforrások



A „Versenypolitika”
témakörben eddig megjelent 

Európai Füzetek:

Dr. Remetei-Filep Ádám – Dr. Sárai József
Európai versenyjog

és magyar csatlakozás



Hargita Eszter

fôosztályvezetô-helyettes

Pénzügyminisztérium

A közhiedelemmel ellentétben az Európai Unióban nem tilos a vállalkozások 

támogatása. A verseny tisztaságának védelme érdekében azonban a támo-

gatható célokat és mértékeket szabályozták. A szabályok betartása felett 

az Európai Bizottság ôrködik. Hazánk már az 1991-ben aláírt Európai 

Megállapodásban vállalta, hogy állami támogatási gyakorlatát a közösségi 

szabályokhoz igazítja. Ez fokozatosan meg is történt. Magyarországon 

1997 óta a mindenkori pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik, hogy biz to-

sít sa a magyar támogatási rendelkezések összhangját az uniós elôírások-

kal. Az államháztartásról szóló törvény 2001. évi módosítása általános 

szabályként mondta ki a vállalatok állam általi támogatásának tilalmát, a 

támogatható célokat és a támogatás megengedett mértékét kormányren-

delet szabályozza. A csatlakozás után a támogatások ellenôrzése a Bizott-

sághoz kerül át, és fel kell arra készülni, hogy a jóváhagyási folyamat 

szigorú és hosszadalmas lesz. Ezért fontos, hogy a támogatást nyújtók 

és maguk a potenciális kedvezményezettek megismerjék és megtanulják 

az állami támogatásokkal kapcsolatos 

uniós szabályokat, beleértve az anyagi 

és eljárási rendel ke zé seket is.


