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1. 

Bevezetés 



Bevezetés 

 

• Az állami támogatás versenyjogi kontrollja 

• Egyedi szabályozás az EU-ban, szigorúbb és 
összetettebb, mint pl. a WTO-előírások  

– ex ante és ex post ellenőrzés 

– önálló versenyhatóság – Európai Bizottság (DG 
COMP) 

• Belső piachoz szükséges eszköz 

• Egyenlő versenyfeltételek megteremtése (level 
playing field) 



Bevezetés 

• az uniós jog (azon belül a versenyjog) része, 
akárcsak a közbeszerzési szabályok, négy 
szabadság elve stb. 

• több mint 60 éve fejlődő joganyag (szabályok 
és joggyakorlat)  

• speciális látásmód 

• Magyarország: a GDP 2,67%-a állami 
támogatás (2018-as adat, State Aid 
Scoreboard) 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html


Bevezetés – A szabályrendszer 

• Főszabály: az állami támogatás tilos 

• Kivétel: engedélyeztetni kell az Európai 
Bizottsággal 

(bejelentési, felfüggesztési kötelezettség) 

A Bizottság bizonyos támogatásoknál mentesíti a 
tagállamokat a bejelentési/felfüggesztési 
kötelezettség alól, de utólag ellenőrizheti ezeket az 
intézkedéseket 



 

 

2. 

Az állami támogatás fogalmi elemei 



Állami támogatást 
tartalmaz? 

Igen 

Ha állami 
támogatás 

szabályoknak 
megfelel, adható 

Ha nem felel meg, 
nem adható 

Nem 

Nincs további 
teendő 

Az állami támogatási vizsgálat 
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Versenyjogi fogalom 

Európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatás... 

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatás... 

Részint szűkebb, részint tágabb, mint a köznapi 
fogalom 

 



Az állami támogatás („state aid”) 
európai uniós versenyjogi fogalma 

EUMSz 107. cikk (1) bekezdés 

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 fogalmi elemek 

Az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülniük 
ahhoz, hogy egy intézkedés állami támogatásnak 
minősüljön: 
 

1. vállalkozás (gazdasági tevékenység) 
2. állami forrás 
3. gazdasági előny 
4. szelektivitás 
5. versenytorzítás 
6. a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége 

 



Állami támogatás? 

Fogalmi elem Teljesül? 

Vállalkozás Eseti jelleggel vizsgálandó (vegyes 
tevékenység) 

Állami forrás Uniós és nemzeti költségvetési forrás is, 
ha a döntést tagállami szinten hozzák 

Előny Jellemzően teljesül (közvetett előny is 
vizsgálandó!) 

Szelektivitás Teljesül 

Versenytorzító hatás Jellemzően teljesül (kivéve term. és jogi 
monopólium) 

Tagállamok közötti kereskedelem Eseti jelleggel vizsgálandó, de határmenti 
jelleg miatt nehezen hivatkozható 



3. A de minimis támogatások 

 

 

 

 



Állami támogatás – de minimis 
támogatás? 

• az állami támogatás fogalmi elemei teljesülnek 

• a Bizottság az egyes ágazatok tekintetében 
megállapította azon értékhatárokat, melyeket meg 
nem haladó összegű támogatások esetén úgy 
tekinthető, hogy azok nem befolyásolják a tagállamok 
közötti kereskedelmet és nem torzítja a versenyt, 
illetve nem fenyeget annak torzításával. 

• rugalmas eszköz a támogatásnyújtásra (az uniós 
szabályozásban kevés a kötöttség) 



Gyakori kérdések, problémák: 

1. Három pénzügyi év értelmezése 

2. „Tagállamonként és vállalkozásonként” 

3. Több ágazatban aktív vállalkozások 

4. Egy és ugyanazon vállalkozás fogalma, határon 
átnyúló tulajdonosi kapcsolatok 

5. Odaítélés és kifizetés időpontja elválhat 

6. De minimis támogatások ellenőrzése, nyilvántartása 

7. Támogatáshalmozás 

8. Lejár 2020. december 31-én? 
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731 nap ≤  3 év ≤ 1095 nap 
3 év = jelen pénzügyi év + 2 megelőző két 

pénzügyi év 

Támogatás- 
nyújtás 

időpontja 

Támogatást 
nyújtó 

Támogatás 
formája 

Támogatás 
összege (EUR)   

Támogatás-
tartalom (EUR) 

2016.12.20.  MFB 
 kedvezményes 

hitel 
 10.000  500 

 2017.03.16.  Operatív Program 
 vissza nem 
térítendő 
támogatás 

 30.000  30.000 

2018.10.20.  Önkormányzat  ingyenes telek  -  20.000 

2019.11.21. ??? 





Támogatáshalmozódás 

• Azonos elszámolható költségek tekintetében a 
csekély összegű támogatás nem halmozható más 
állami támogatással, ha az intenzitás így túllépné a 
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 
elfogadott határozatban meghatározott támogatási 
intenzitást. 

• Ha nincs elszámolható költség vagy eltérő az 
elszámolható költség, akkor más támogatással 
halmozható. 
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Támogatáshalmozódás 

Elszámol-
ható 

költség 

De 
minimis 

De 
minimis 

Egyéb 
támogatás 

(képzés, 
K+F, 

regionális…) 

Egyéb 
támogatás 

(képzés, K+F, 
regionális…) 

 

Halmozódás 

1. AZONOS AZONOS 

Egyéb 
támogatás 

max 
intenzitásáig 

2. AZONOS AZONOS 200 e euróig 

3. ELTÉRŐ ELTÉRŐ Halmozható 

4. ELTÉRŐ ELTÉRŐ 200 e euróig 



Ajánló 

• Állami támogatások joga c. szakmai kézikönyv 

• Állami támogatások joga c. folyóirat  

• tvi.kormany.hu 

• tvi@itm.gov.hu 

 

 

 

 

 

 

https://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php?search=/id:110
atj.versenyjog.com
tvi.kormany.hu
mailto:tvi@itm.gov.hu
mailto:tvi@itm.gov.hu
mailto:tvi@itm.gov.hu


Köszönöm a figyelmet! 

Kérdések? 


