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Abstract 

 

The State Aid is one of the most important task in the Competition Law, all over the world. The 

market economy need a predictable regulation for the nations, and market participants too. In 

the European Union the European Commission is the main authority who permit or does not 

allow the state aids. This article deals with in general the state aids, the priority investments, 

and it focuses some problematic issues relating to the process, through a Hungarian case.  
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Bevezetés 

 

Az államok által nyújtandó támogatások formája (pl. hitel, kezesség, adókedvezmény, 

beruházástámogatás, stb.) és köre rendkívül sokszínű, tekintettel a kedvezményezettek körére, 

azoknak szektorokba történő besorolására, a támogatás intenzitására, folyósításának céljára, 

nem utolsó sorban annak mértékére. Jelentőségük elvitathatatlan és szükségszerű, hiszen 

segíthetnek a régiók felzárkózásában, kutatásfejlesztésben, innovációban, infrastruktúra 

fejlesztésben, munkahelyek megtartásában, új munkahelyek létrehozásában, stb. Ugyanakkor 

az állami támogatások uniós szinten szabályozást igényelnek, hiszen képesek a gazdasági 

versenyt befolyásolni, vállalkozásokat piaci előnyhöz juttatni, vagy épp a piacon tartani. Itt 

jelenik meg a szabályozás helyének miértje, mivel az állami szubvenciók a versenyjog ernyője 

alá tartoznak, ahol annak kivételes, de integráns területét képezik. Az állam gazdasági 

szerepvállalásának szükségessége ma már nem kérdés, hanem tény. A szabályozás szerepe e 

körben, kijelölni az államok mozgásterét és lehetőségeit, megelőzve az önkényes támogatási 

gyakorlatokat, amely vitathatatlanul súlyos piactorzító hatású. Jelen cikk alapját az általam írt 

Tudományos Diákköri Dolgozat adja, amely kellőképp igyekszik körüljárni a téma 

jelentőségét, rávilágítva annak mindenkori aktualitására. Hangsúlyosan jelenik meg a tény, 

hogy Magyarország esetében különösen jelentős az Európai Unió Kohéziós alapjából külön 

erre a célra elkülönített pénzek elosztása állami támogatások keretében. Számunkra azért is 

fontos, mivel az EU 2014-2020 közötti költségvetési ciklusában, jelentős források 

felhasználására volt lehetőségünk. Érdekesség azonban, hogy amíg ezek célja hosszú ideje a 

gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése, valamint a fenntartható fejlődés 
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előmozdítása, egy régió gazdasági felzárkóztatása, addig a most kirobbant Covid-19 

humánvírus világjárvány miatti gazdasági recesszió egyik mentőöve is az állami ámogatás 

lehet. Az Európai Bizottság a lehetőségeihez mérten gyorsan reagált a válság kezelésére, 

melynek két legelemibb pontja a vírus terjedésének korlátozása, illetve támogatni a 

foglalkoztatást, a vállalkozásokat és a gazdaságot. A válságintézkedések első lépésében 

tükröződik vissza a téma valóban mindenkori súlya, hogy az egyének egészsége mellett a 

gazdaság támogatása ugyanolyan horderejű kérdés. Egy ilyen krízisen keresztül nyilvánvaló, 

hogy nemcsak a gazdasági fejlődés időszakában a versenyképesség javítása érdekében, hanem 

a recesszív folyamatok révén helyreállító “mentőcsomagok” képében is megjelennek az állami 

támogatások.  

 

1. Az állami támogatás 

 

1.1. Az állami támogatás fogalma 

 

Előre kell bocsátani, hogy egységes meghatározásról nem beszélhetünk, így ennek hiányában 

kell megközelítenünk azt. A liberalizált piacgazdaság esetében a támogatások súlyos torzító 

hatása a versenyre tekintettel bármikor fennállhat, így a vezető gazdaságok igyekeztek azt a 

legmagasabb szinteken szabályozni. Példaként hozható az Amerikai Egyesült Államok, ahol 

szövetségi szintre kerültek a támogatások fő normái, így alkotva egységes szövetségi 

támogatási rendszert.1 2 Ugyancsak hasonló megoldással élt az Európai Unió is. Az EUMSZ 

107. cikkelye szerint: “Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal 

összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott 

olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben 

részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok 

közötti kereskedelmet.” A cikkely általánosságban tiltja meg a támogatásokat, de látható, hogy 

nem ad egzakt fogalmat, pusztán egy keretet biztosít.3 Mivel az EUMSZ idézett cikke nem ad 

definíciót, ezzel tág mozgásteret enged az Európai Bizottság számára. Ennek megfelelően a 

Bizottság, a 2016/C 262/01 számú közleményében rendezte a 107. cikk (1) bekezdésével 

kapcsolatban a fogalom meghatozó pontjait.4 A bizottsági értelmezés négy konjunktív feltételt 

nevesít. A támogatást  

(a) közpénzből folyósítják,  

(b) előnyben részesíti azt akinek juttatják,  

(c) szelektíven vagy szektorspecifikusan folyosítják,  

(d) és kihat a tagállamok közötti kereskedelemre.  

 
1 KISBORSÓ Anita – GREGORITS Réka: A költségvetési támogatások szabályozása, a támogatási jogviszony 

tartalma, a támogatási szerződések helye a jogrendszerben, kitekintés nemzetközi példákra, Budapest, 2014 

http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/konyvjelzo/drKadrGrtan.pdf  (2020.03.30.) 
2 A törvény az állam szövetségi általános támogatás-igazgatási feladatai (general assistance administration) között 

meghatározza a támogatás általános értelemben vett fogalmát (assistance), mely szerint a támogatás az Egyesült 

Államok jogszabályai által biztosított közösségi célú támogatás (support) vagy ösztönzés (stimulation) érdekében 

történő, értékkel bíró dolog átruházását jelenti, beleértve  

- a pénzügyi támogatást  

- az Egyesült Államok Kormányának eszközeit, szolgáltatásait és tulajdonát, és -  

- a szakértői és technikai támogatást 
3 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata VII.cím 1.fejezet  2.szakasz  

107.cikk (1) bek. 
4 Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett 

állami támogatás fogalmáról (2016/C 262/01)  
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Jellegéból fakadóan a közpénz egyszerre jelenti a közösségi forrásokat, és a tagállami 

eredetű pénzösszegeket is. A tagállam esetén az állam tágan értelmezendő, ami magában 

foglalja annak minden szervét, és még annál is többet. Államnak betudható kell legyen minden, 

akár egy gazdasági társaság is, ami az állami érdekhez, annak pénzösszegeihez kapcsolható, az 

állam érdekében működik. A legtágabban értelmezve nem lényeges annak a személye aki 

folyósítja, ha annak a végén közpénz található.5  

A közleményben az előny meghatározása is részletesebb vizsgálatot igényel. Az előny 

eszerint olyan gazdasági előny, amelyet egy adott vállalkozás rendes piaci körülmények között, 

azaz állami beavatkozás nélkül nem tudott volna megszerezni. A Bizottság legkézenfekvőbb 

vizsgálata az összevetés. Egyszerű számszerű adatok összehasonlításával értékeli, hogy milyen 

helyzetben volt, és milyenbe került a gazdasági szereplő, a támogatás révén, ennek nyomán 

vizsgálva azt is, milyen helyzetben lenne, ha ezt nem kapja. Nem csak magához mérten kell 

tekinteni, hanem a piacon megjelenő azonos tevékenységet folytató versenytársaihoz mérten is. 

A teszt egy másik része a “piacgazdasági szereplő” tesztje. A nevéből is érződik, hogy a 

piacgazdaság profitorientált szemléletét kölcsönözve teszi a szabályozás tárgyává a Bizottság 

a támogatás jogszerűségének megítélésekor. Célja, hogy beigazolja a tényt, miszerint az állam 

úgy biztosított előnyt az ügylet során, mint aki nem egy a piacgazdasági szereplőhöz hasonló 

módon járt el. Fokmérője, hogy a szóban forgó gazdasági ügylet során a közjogi szervek úgy 

jártak-e el, ahogyan hasonló helyzetben egy piacgazdasági szereplő is tette volna. Amennyiben 

nem igazolható ez a feltétel, a kedvezményezett olyan előnyhöz jutott, amihez nem tudott volna 

a rendes piaci körülmények között.67  

A közlemény által kimunkált fogalmi elem továbbá a szektorspecifikusság. A szelektív 

folyósítás akkor tilalmazott, ha a kedvezményezettek jól meghatározott körén belül, 

kifejezetten egyeseket vagy csak egy meghatározott gazdasági szereplőt részesít ilyen, piacon 

el nem érhető előnyben. Ez a tényleges materiális szelektivitás. Túl ezen a tárgyi szelektivitás8 

található, ami tovább tagolható de iure és de facto esetkörökre. Első esetben jól meghatározott 

kör részesül támogatásban. Ilyen meghatározásnak tekinthető tipikusan pl, a kkv szektor 

támogatása. A de facto esetkör körülményesebb jelenségben körvonalazódik. Itt elvi síkon bárki 

lehet jogosultja, de ténylegesen a feltételek szabása során, végső soron ugyancsak 

meghatározott kör juthat hozzá.9 Itt kell megjegyezni, hogy a tagállamoknak lehetőségük van 

arra, hogy mindenkit bizonyos támogatásban, egyenlően, egyenlő feltételek mentén részesítsen. 

Így határolhatók el az állam által tett általános intézkedések az állami támogatásoktól.10  

A konjuktív feltéltelek utolsó, de talán a közös piac és versenyszabályok tekintetében az 

egyik legfontosabb tagja, a tagállamok közti kereskedelmet befolyásoló, és egyben 

versenytorzító hatás. Látszatra hiába tűnik ez két külön tényállásnak, a gyakorlatnak 

köszönhetően vonták egy pont alá. A Bizottság véleménye az, hogy ezek rendszerint együttesen 

jelennek meg. A versenytorzító hatás a liberalizált piacok sajátosságaként jelenik meg, ami a 

közös piac szemszögéből egyértelműen reális veszélyt jelent.11 Ahogy az látható, jelenleg nincs 

egységes fogalom, csak a fogalmi elemekre épülő értelmezési készlet. Az állami támogatások 

szempontjából ez ezért hátrányos, mert a Bizottság utólag állami támogatásnak minősíthet 

bizonyos állami intézkedéseket, amelyeket súlyosan szankcionál. Az állami támogatás nyújtása 

 
5 (2016/C 262/01) 3.1. 
6 KENDE Tamás — SZŰCS Tamás: Bevezetés az Európai Unió politikáiba, Complex Kiadó, Budapest, 2011, 211. 
7 (2016/C 262/01) 4.1. - 4.2. 
8 (2016/C 262/01) 5.2. 
9 (2016/C 262/01) 5.2.1. 
10 STAVICZKY Péter: Meddig szűkül a de facto szelektivitás? Állami Támogatások Joga. 2015/7, 44 - 45. 
11 (2016/C 262/01) 6.1. - 6.2. 
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egyebekben akkor megengedett, ha ahhoz a Bizottság hozzájárul, vagy csoportmentesség alá 

tartozik, esetleg a kivételek közé tartozik. 

 

1.2. Kivételek az állami támogatás tilalma alól 

 

Nem lehet elmenni mellette, hogy az általános tiltás ellenére vannak támogatások, amelyek 

engedélyezettek. Ezeket két csoportba különítve, az EUMSZ 107.cikk (2)-(3) bekezdései 

sorolják fel.12 A terjedelemre tekintettel, csak példákat ismertetnék a szemléltetéshez. Jelenleg 

a Covid-19 járvány alapjaiban hátrányosan érintette az EU gazdaságát, a Bizottság külön 

közleményben biztosította ezért az állami támogatások lehetőségét és biztat azok 

alkalmazására. A Bizottság felhívta a tagállamok figyelmét azokra a kivételes szabályokra, 

amelyek megengedik az állami támogatások nyújtását, sőt, ha szükséges, rendkívüli 

engedményeket is hajlandó tenni.  

 

1.3. Az állami támogatás nemzeti szabályozása  

 

Az állami támogatási szabályok már az EU-s csatlakozás előtt megjelentek a hazai 

joganyagban, mivel Magyarország az 1991-ben aláírt Európai Megállapodással 

összeegyeztethetetlennek ismerte el – a két felet érintő kereskedelmet illetően – bizonyos 

ágazatok vagy vállalatok verseny-torzító állami támogatását, továbbá vállalta, hogy ennek 

elbírálása során az EK- szabályozás és jogalkalmazás elveit és kritériumait figyelembe fogja 

venni. Az EK Szerződéssel szinte szó szerint azonos rendelkezések szabályozták ezt a 

jogterületet, ám a csatlakozási tárgyalások eredményeképpen, az Unió által szabott 

követelményeknek megfelelően, több hazai jogszabály is elfogadásra került. Magyarország 

vállalta (egyben a többi tagállam is saját nemzeti szintjükön), hogy létrehozza a Támogatásokat 

Vizsgáló Irodát (TVI), a támogatási programok központi ellenőrzése érdekében,13 amely a TVI-

hez való kötelező bejelentést írta elő bizonyos támogatási tervezetek tekintetében. A 2001-es 

államháztartásról szóló törvényben került megfogalmazásra először az állami támogatások 

 
12 107. cikk 

(2) A belső piaccal összeegyeztethető: 

a) a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatás, feltéve hogy azt a termék származásán 

alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják; 

b) a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás; 

c) a Németországi Szövetségi Köztársaság Németország felosztása által érintett egyes területei gazdaságának 

nyújtott támogatás, amennyiben a támogatásra a felosztásból eredő gazdasági hátrányok ellensúlyozásához 

szükség van. Öt évvel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően e pontot a Tanács a Bizottság javaslata 

alapján elfogadott határozattal hatályon kívül helyezheti. 

(3) A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető: 

a) az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az 

életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság, valamint a 349. cikkben említett térségek gazdasági 

fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ezek strukturális, gazdasági és társadalmi helyzetére tekintettel; 

b) valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására vagy egy tagállam 

gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás; 

c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az 

ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben; 

d) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ha az az Unión belüli kereskedelmi és 

versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben; 

e) a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket a Tanács a Bizottság javaslata alapján hozott határozatával határoz 

meg. 
13 a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások előzetes bejelentési kötelezettségéről és annak Európai 

Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról szóló 76/1999. (V.26.) Korm. rendelet 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Angelovics Bence  

2020/1. szám 1-10.  Beruházások állami támogatása … 

 
 

 

5 

nyújtásának általános tilalma. Az eljárási szabályokat tartalmazó korábbi rendeletet is 

felváltották.14 Az új szabálykörnyezet már több mint ezer oldalnyi másodlagos joganyagot 

tartalmazott. A 2004-es EU-s csatlakozás a fentiek következtében nem hozott lényeges 

változást az alkalmazandó szabályok tartalmát illetően, viszont tekintettel az Európai Bizottság 

diszkrecionális jogkörére, és a közösségi jog közvetlen hatályára, a TVI szerepe, feladata 

megváltozott.15 A TVI az elmúlt időszakban több mint 2000 állami támogatással kapcsolatos 

döntést hozott,az Iroda a kapcsolattartó a Bizottság, a támogatást nyújtók és a 

kedvezményezettek között, illetve munkatársai képviselik a hazai álláspontot a Bizottság előtt 

zajló eljárásokban, illetve a közösségi joganyag módosítása során a bizottsági tanácsadó 

üléseken.16 

 

2. Regionális támogatások 

 

2.1. A regionális támogatás jellemzői 

 

A nagyvállalatok számos tényező körültekintő vizsgálata alapján határozzák el magukat egy 

adott beruházási helyszín mellett. Ebben rendszerint szerepet játszik a munkaerő és a földterület 

költsége és rendelkezésre állása, az adójogszabályok, az adott régióban már meglévő 

tevékenységeik és az üzleti környezet. A tagállamok azoban a potenciális beruházások 

megnyerése érdekében, meghatározott módon támogatásokat nyújthatnak, amit a Bizottság 

regionális állami támogatásokról szóló 2014. évi iránymutatása17 tesz lehetővé. Az ilyen 

regionális támogatás célja, hogy elősegítsék a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást az EU 

kevésbé fejlett régióiban, és előmozdítsák a kohéziót az egységes piacon. Ezek beruházási célra 

és működési támogatásként nyújthatók. Az alapvető logika a támogatásra, hogy ellensúlyozza 

a nagyvállalatok azon döntési preferenciáit, melyek hiánya miatt egy másik fejlettebb régióban 

valósítanák meg beruházásukat, így a támogatás végső soron az adott térség fejletlenségéből 

adódó hátrányokat kompenzálja. A bizottság többletfeltételként szabta meg a 2014-2020-éves 

időszakokra, hogy szigorúbb megközelítést követ, és csak akkor engedélyezi a támogatást, ha 

az további beruházásokra ösztönöz. A szigor oka egyszerű. Egyes esetekben az akadályok, 

amelyekkel az elmaradott térségek a gazdasági tevékenységek vonzása vagy megtartása 

tekintetében szembesülnek, olyan súlyosak vagy állandók lehetnek, hogy a beruházási 

támogatás önmagában nem feltétlenül elégséges a térség fejlődésének előmozdítására. Az 

említett támogatástípusok tekintetében, beruházási támogatás csakis ilyen esetekben 

egészíthető ki beruházáshoz nem kapcsolódó regionális működési támogatással.18  

A regionális támogatások feletti ellenőrző szerep a Bizottságot illeti meg, akinek egyszerre 

kell tekintettel lennie a szabadpiaci versenyre, és a szolidaritás szempontjaira. Munkáját tehát 

nem csak a piac fenntartása képezi, hanem annak megteremtése, “felépítése is”, vagyis 

piacalkotó gazdaságpolitikát kell folytatnia, a liberális gazdaságpolitika megvalósulása 

érdekében.19 Cél a tagállami szintű támogatások közötti konzisztencia, és koordináció 

megteremtése. Ezen elvek gyakorlati lecsapódása, hogy célirányzottan a támogatásokat a 

közösség szegényebb régióira kell koncentrálni, ahol a kialakított támogatási intenzitásoknak 

 
14 a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001 

(IX.14.) Korm. rendelet 
15 BOYTHA Györgyné — TÓTH Tihamér (szerk.): Versenyjog, PPKE, Budapest, 2010. 
16 https://tvi.kormany.hu/tvi-tortenete  (2020.03.30.) 
17 Iránymutatás a regionális állami támogatásokról 2014–2020, (2013/C 209/01)  
18 NYIKOS Györgyi (szerk.): Állami támogatások, Dialóg Campus Kiadó, 2018, 235. 
19 KENDE — SZŰCS i.m. 224. 
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megfelelőn magasabb plafon kerül meghatározásra. Csak azon országok részesülhetnek 

támogatásban, melyek valójában rászorulnak, ezen belül is meghatározott régióik.  
 

2.2. Regionális lehatárolás 

 

A régiók gazdasági leszakadásának megakadályozása, valamint a hátrányban lévő régiók 

felzárkóztatása érdekében az EU, az állami támogatások területén, regionális felosztást veszi 

alapul. 

Alapját még az EUSZ 87. cikk (3) bekezdés (a) pontja adta, amely alapján lehetőség nyílt 

produktív beruházások támogatására azon térségekben, ahol a közösségi átlag 75%-át nem érte 

el az átlag életszínvonal. Ugyanezen cikk (c) pontja alapján nyílt lehetőség a tagállamok 

számára, hogy támogathassák vállalkozásaikat olyan térségekben, amelyek a saját nemzeti 

átlagukhoz képest is elmaradottak. Ezen pontok alá tartozó térségeket nevezzük együttesen 

elmaradott térségeknek, amik a regionális támogatások kiindulópontjait szolgáltatták. 

Kezdetben a tagállamoknak saját támogatási programot kellett kidolgozniuk a nevezett régiók 

támogatására vonatkozóan, amit a Bizottság elé kellett terjeszteni jóváhagyás céljára. 2000 óta 

a Bizottság kialakította a Regionális Támogatási Térképet20, amin a támogatható térségeket 

rögzítik.21 A régiók meghatározását a NUTS rendszer22 adja. A rendelkezésre álló források 

mértékét és felhasználásának szabályait a régiók egy főre eső GDP aránya határozza meg 

régiónként. A regionális felosztás nem igazodik Magyarország közigazgatási régióihoz, belső 

közigazgatási egységekhez, hanem attól szélesebb nagyobb területeket érint. A régiókat három 

szintbe sorolják be, így alkalmassá téve az objektív, számszerű öszsehasonlításra a tagállamok 

területeit a közös piacon. A rendszer adatainak aktualizálása érdekében három évente van 

lehetőség a régiók felülvizsgálatára.23 A Bizottság támogatási térképeket általában a többéves 

pénzügyi kerettel összhangban, annak időtartamára határoz meg. Jelenleg az új ciklus előtti 

térkép hatályos, amely Magyarország esetében a 2014-2020 végéig alkalmazandó SA.3771824, 

és amely megfelelően tartalmazza az dott területeken adható maximális támogatási 

intenzitásokat. A támogatási küszöb felső határának igazodnia kell a régió fejlettségéhez.25 

 

2.3. Beruházások 

 

Regionális beruházásként csakis induló beruházás fogalmát kimerítő intézkedéshez nyújtható 

támogatás. Az immateriális javak, vagy tárgyi eszközök beszerzésére irányuló beruházás 

minősül ilyennek, amely  

(a) új létesítmény létrehozatalát,  

(b) meglévő létesítmény kapacitásbővítését,  

 
20 A regionális támogatási térkép olyan jogszabályi rendelkezés, mely az ország egyes régiói, illetve a fejlett régiók 

esetében kisebb területi egységei számára meghatározza az ott beruházó vállalatok számára beruházási 

támogatásként nyújtható állami támogatás maximális mértékét. 
21 https://tvi.kormany.hu/download/5/f1/00000/TVI_infofuzet_1.pdf 41-42. (2020.03.30.) 
22 A NUTS-rendszert (Nomenclature des unités territoriales statistiques – Területi statisztikai rendszer 

nómenklatúrája) az EUROSTAT annak érdekében hozta létre, hogy megteremtse a regionális statisztikák számára 

a területi szintek egységes rendszerét. Magyarország csatlakozása az 1888/2005/EK rendeletében került rögzítésre. 
23 https://regionalispolitika.kormany.hu/nuts-rendszer (2020.03.30.) 
24 SA.37718 Regional aid map for Hungary (2014-2020) 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37718 (2020.03.30.) 
25 https://tvi.kormany.hu/regionalis-tamogatasi-terkep  (2020.03.30.) 
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(c) a létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő 

bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető 

megváltoztatását eredményezi, valamint  

(d) a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független 

harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítményt bezártak vagy bezártak volna. 

 

A kkv szektor és nagyvállalati szektor eltérő megítélés alá esik. Utóbbiakat kevésbé érintik 

azok a regionális hátrányok, amik egy kevésbé fejlett térségben a beruházások vagy a gazdasági 

tevékenységek fenntartása vonatkozásában jelentkeznek. Azok a beruházások, amelyek a 

szintentartást célozzák, nem tartoznak az induló beruházás körébe, mivel ezekről a 

vállalkozásnak amúgy is gondoskodnia kellene, amennyiben a piacon kíván maradni, így ez 

nem jár ösztönző hatással. A tagállamoknak az állami támogatások általános tilalma miatt, be 

kell jelenteniük a regionális támogatásokat. 1998-ban a Bizottság megalkotta az úgynevezett 

multiszektorális keretszabályt is, amely szabályozott keretek közé szorította a nagyberuházások 

támogatását többek között azáltal, hogy kötelezővé tette a Bizottság felé történő bejelentést egy 

bizonyos összeghatárt meghaladó támogatásokra.26 

 

2.4. Nagyberuházások 

 

A nagyberuházások esetében jóval szigorúbb szabályokat állítottak fel, mert ezeket az adott 

terület hátrányai jóval kevésbé érintik. A beruházás nagysága miatt azonban ezekben az 

esetekben a tagállamok közti kereskedelemre gyakorolt hatásnak és versenytorzító hatásnak 

esélye jóval nagyobb. A szigorú szabálykörnyezet hivatott megakadályozni, a tagállamok 

között esetlegesen kialakuló támogatási versenyt.27 Az általam megkülönböztetett figyelemmel 

kísért nagyberuházások támogatásának súlyát, szemléltetésképp hasonlattal igyekszem 

bemutatni. Tegyük fel, hogy az állami támogatások a forgalomban résztvevő járművek 

összessége. Minden egyes jármű, egy-egy támogatást szimbolizál. Rájuk a KRESZ szabályok 

megfelelően alkalmazandóak, ami jelen esetben megfelel az állami támogatások általános 

értelemben vett EUMSZ 107. cikk szerinti szabálynak. Vannak azonban járművek amik 

megkövetelik, hogy bizonyos “könnyítést” kapjanak, ilyenek lesznek a megkülönböztetett 

jelzéssel hajtók, amikre kifejezetten szükség és igény mutatkozik, mint a mentők (hasonlatos 

az “állami mentőcsomagokra”28). Végezetül a nagyberuházások kérdése, a forgalom 

legnagyobbjai. Ők lesznek a tehergépjárműforgalom legjava, akik hatalmasak, nagy terheket 

mozgatnak, és mindezt nagy felelősséggel. Rájuk az általános szabályok mellett, szigorúbb 

rendelkezések lesznek irányadók, mint a kötött útvonal, és a csökkentett sebesség. Ennek oka, 

hogy a forgalmi szabályok nem megfelelő alkalmazásával, talán ők okozhatják a legnagyobb 

károkat, pont úgy mint a gazdasági életben a nagyberuházások nem átgondolt és megfelelő 

stratégia mentén történő támogatása. 

Az ilyen projektek során a Bizottság mérlegelési tesztet folytat le. Célja, hogy kielemezze 

az egyedi intézkedést, a megfelelőség és az okozott versenytorzulás szemszögéből. A 

Bizottságnak bejelentett egyedi beruházási támogatás regionális hozzájárulásának bizonyítása 

érdekében a tagállamok a különböző, például az alábbiakban említett mutatókat használhatnak, 

amelyek egyaránt lehetnek közvetlenek mint a létrehozott közvetlen munkahelyek száma és 

 
26 NYIKOSI i.m. 252. 
27 HARGITAI Eszter: Nagyberuházási Projektekhez Nyújtott Regionális Támogatások, Állami Támogatások Joga, 

2009/1 27.  
28 Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett 

állami támogatás fogalmáról (2016/C 262/01)  
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közvetettek mint a helyi innováció. Ezek a régió fejlődéséhez hozzájáruló közvetlen és 

közvetett módon teremtett munkahelyek, és a vállalat által foglalkoztatottak képzése.29 A 

regionális iránymutatás, meghatároz egy felső határértéket, ami alatti támogatás nyújtási 

szándékot nem kell bejelenteni a Bizottság részére, azonban az ezt meghaladókról előzetes 

engedélyezés érdekében kell a tagállamnak jelentést tennie. A támogatási felső határ, 100 millió 

euró elszámolható költségű beruházáshoz nyújtható maximális támogatás.30 A felső határ 

azonban az egyes régiók fejlettségi szintjeihez igazodva váloznak. A versenyjogi szempontok 

igazán szembetűnőek a Bizottság vizsgálatában. Ennek során a támogatási intenzitás 

határértékeinek, és a régió sajátosságaiból eredő előírásoknak a betartása mellett első körben 

vizsgálja még, hogy a beruházás által piacra kerülő termékek szűkülő vagy bővülő piacra 

kerülnek, illetve hogy a beruházó cég piaci részesedése mekkora, és az hogyan változik a 

beruházási időszak alatt illetve utána. Részletező vizsgálatot folytat, ha a támogatás 

kedvezményezettjének részesedése az érintett termék vonatkozásában az érintett piacon a 

beruházást megelőzően, a beruházás alatt, illetve a beruházást követően több mint 25% lesz, 

vagy a beruházás által létrehozott termelési kapacitás az érintett termék piacának több mint 5%-

át teszi ki. Ha a határértékeket nem lépik túl, és a beruházás, illetve a támogatás a regionális 

iránymutatás egyéb feltételeit is teljesíti, a Bizottság engedélyezi a támogatást. A Bizottság azt 

vizsgálja, hogy a támogatás előnyei meghaladják-e a versenytorzításból és a tagállamok közötti 

kereskedelemre gyakorolt hatásból származó negatívumokat. Látható a tisztán piacgazdasági 

szemlélet, mely a szabad verseny védelmét hivatott életben tartani. Ennek érdekében a 

Bizottság közleményt31 fogadott el, ahol ismerteti a vizsgálatnak alávetendő szempontokat, és 

értékelésük módját.  

A szempontrendszer elemei:  

(a) Valóban szükség van-e a támogatásra ahhoz, hogy a kedvezményezett megvalósítsa a 

beruházást a támogatott régióban. Fennáll-e az ösztönző hatás? Ha igazolható akkor,  

(b) a támogatási eszköz megfelelőségének bizonyítása, illetve, 

(c) a támogatás nyomán az elmaradott térség számára jelentkező előnyök ellensúlyozzák-e a 

támogatás okozta versenytorzító hatást, ahol összeségében értékeli a támogatás pozitív és 

negatív hozadékait. 

(d) Bizonyítandó a támogatás arányossága.  

Ki kell azonban emelni, hogy bizonyos esetekben előre lehet látni a vizsgálat kimenetelét. 

Nagy valószínűséggel nem engedélyezi, ha a támogatás nélkül a beruházás egy szegényebb 

vagy hasonló adottságokkal rendelkező régióba települt volna, viszont a célkitűzésre, 

megfelelőségre és ösztönző hatásra vonatkozó követelményeket teljesítő, alternatív beruházási 

helyszínt felmutató beruházások, amelyek megfelelnek az arányossági tesztnek is, nagy 

valószínűséggel engedélyezésre kerülnek.32 

 

2.5. A Samsung ügy 

 

Magyarország és az EU között megállapodás jött létre a jelenlegi támogatási időszakra, ami öt 

kiemelt területet tartalmaz hazánkra nézve. Egyike a fő prioritásoknak, a gazdasági növekedést 

segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása. A ciklusban a támogatások kérdése 

meghatározó szerephez jut, mivel a Regionális Támogatási Térkép tekintetében kifejezetten 

 
29 2013/C 209/01 40.pont a)-g). 
30 2013/C 209/01  20.pont a)-c). 
31 HL C, 223, 2009. 09. 16.  
32 HARGITAI i.m. 58. 
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kedvezményezett helyzetben szerepelünk.33 Az állami támogatások megítélése, a Bizottság 

által jelenleg is épp vitatott magyar vonatkozású ügyben szemléltethető a legkézenfekvőbb 

módon. A regionális támogatási térkép viszonylatában Magyarország 2016-ban, élve a félidős 

felülvizsgálat lehetőségével, felülvizsgálta 107. Cikk (3) bek. c) térségeinek listáját, így került 

fel Göd települése a meghatározott kategóriába.34  

A Samsung SDI a kormány által is támogatott beruházását itt valósítja meg. Lítium-ion 

akkumulátor gyártósor és üzem létesül 390 milliárd forintból, melyhez Magyarország 108 

millió EUR vissza nem térítendő állami támogatást nyújt. Magyarország kiemelten kezeli a 

beruházást, hiszen ezen akkumulátorok javarészt elektromos meghajtású gépjárművekbe 

készülnek, így a regionális ipar tekintetében, ahol az autógyártás ennyire hangsúlyosan jelenik 

meg a gazdaságban, nagy jelentőséggel bír közép és hosszútávon.  Mivel a vállalatnak 

világszerte három üzeme van, kettő Ázsiában és egy Gödön, így lehetőség rejlik benne, hogy a 

világ egyik legnagyobb ilyen gyártóegysége létesülhessen hazánkban.35  

Magyarország a meghatározottak szerint értesítette a Bizottságot, meg is jelent a 

nagyberuházásokat listázó Bizottsági rendszerben.36 A támogatás bejelentését prenotifikációs, 

előzetes egyeztetési eljárásnak nevezzük, ahol a Bizottság, amennyiben kétely merül fel a 

tagállam részéről nyújtott információk alapján a támogatás Uniós joggal való 

összeegyeztethetősége kérdésében, akkor lefolytatja a részletes vizsgálatot. A vizsgálat célja 

kettős, egyrészt a kételyek eloszlatása többletinformációk gyűjtésével a felektől, másrészt 

jogvédelmet biztosít a harmadik feleknek azáltal, hogy megoszthatják információikat az 

érdekeiket érintő tervezett intézkedéssel kapcsolatban. Jelenleg a Bizottság 

sajtóközleményében nyilvánosságra hozott adatok alapján részletes vizsgálatot folytat, hogy 

összhangban áll-e a regionális állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal 

Magyarországnak az a terve, miszerint 108 millió EUR összegű állami támogatást nyújt a 

Samsung SDI számára. Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős biztos nyilatkozata 

szerint, “a Bizottság gondosan meg fogja vizsgálni, hogy a Magyarország által tervezett 

támogatás valóban szükséges-e a beruházásához, a támogatás a szükséges minimumra 

korlátozódik-e és nem torzítja-e a versenyt vagy nem sérti-e az EU-n belüli kohéziót.” A 

bizottságnak jelenleg kételyei vannak, hogy a gödi beruházásához nyújtani tervezett állami 

támogatás megfelel a regionális támogatási iránymutatásban meghatározott összes releváns 

feltételnek. Közleményében kifejtette a tisztázandó pontokat: 

- Kétségei vannak afelől, hogy az intézkedés „ösztönző hatással” jár-e. Vizsgálat tárgyává 

teszi,  hogy a támogatás váltotta-e ki a Samsung SDI magyarországi beruházásra vonatkozó 

döntését, vagy az akár állami támogatás nélkül is megvalósították volna. 

- Kételyei vannak, hogy az állami támogatás megfelelő és arányos-e, és hozzájárul-e a 

regionális fejlődéshez, és a Bizottság ebben a szakaszban nem zárhatja ki azt sem, hogy az 

állami támogatás eredményeként más uniós tagállamokból munkahelyeket helyeznek át 

Magyarországra. 

A Bizottság a továbbiakban a részletes vizsgálat lefolytatását végzi, hogy a fent ismertetett 

kezdeti aggályok kellően megalapozottak-e.37 Magyarország részéről a Gödi Ipari Park teljes 

egésze kiemelt nemzetgazdasági beruházási célpontnak minősül. Ennek érdekében komplex 

módon fejleszti a térséget, mellyel Göd város helyi közlekedési infrastruktúrájának 

 
33 HARGITAI i.m. 64. 
34 37/2011. (III.22) Korm.Rend. 25§ a) 
35 https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/boviti-godi-akkumulatorgyarto-

uzemet-a-samsung-sdi (2020.03.30.) 
36 https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date  (2020.03.30.) 
37 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_19_6078 
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felülvizsgálatával és fejlesztésére vonatkozó javaslat készítésével, döntött a terület 

kialakításával összefüggő infrastrukturális projekt megvalósításáról.38 A támogatásról való 

döntés, és az azt körülvevő térségi fejlesztések nyomán nyilvánvaló, hogy Magyarország 

számára különösen fontos, hogy milyen határozatot fog hozni  az Európai Bizottság .  

 

 

Összegzés 

 

 

Nyilvánvaló, hogy a piaci verseny fenntartása szükséges a gazdasági fejlődéshez. Nem is lehet 

elvitatni az állami támogatások szigorú szabályozásának mivoltát, hiszen beavatkozásukkal az 

önálló verseny szabad kereteit képesek megtörni. Látható, hogy a vezető gazdaságok (USA, 

EU) ennek érdekében a legmagasabb szinten kívánják az állami lépések kereteit lefektetni. 

Sajátos dimenziójú kérdés ez, amikor politikai értelemben vett szuverén országok közös alapra, 

szupranacionális szintre helyezik nemzetgazdaságaik működtetésének számos elemét, mint 

ahogyan ez az Európai Unióban is történik. A kohéziós érdekeket a leszakadt régiók időszerű, 

és megfelelő intenzitású támogatottsága tudja csak szinten tartani, és a fejlődés útjára terelni, 

ami kétségtelenül csak egy egységes rendszer alapján lehetséges.  

Külön ki sem kell emelni, hogy a támogatások megítélése minden időszak 

követelményeinek megfelelően, a gazdaság aktuális kívánalmaihoz idomul. A mindig változó 

politikai és gazdasági környezet, folyamatosan indukálja a magában rejlő mindenkori 

változásokat, melyek kielégítése érdekében a terület jogfejlesztése és értelmezése 

vitathatatlanul fontos.  

 
38 1071/2020. (III.5.) Korm. határozat 


