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Megtisztelő feladat történelmi időkben előszóval köszönteni a Kedves 
Olvasót. Történelmi, mert minden újság, lap, tanulmánykötet útjára in-
dítása egyszeri, meg nem ismétlődő esemény. Azért is történelmi e nap, 
mert hosszú hónapok ratifi kációs folyamatának lezárultával, 2009. de-
cember 1-jével lépett hatályba a Lisszaboni Szerződés, alaposan átrajzol-
va a közösségi jog térképét. Ma már nem is helyénvaló közösségi jogról 
beszélni, új szókapcsolatokat, új cikkszámokat kell megtanulnunk.

A Rómában aláírt EGK szerződés maastrichti módosítása után EK 
szerződéssé változott, most pedig Európai Unió működéséről szóló 
szerződésként (EUMSZ) fog tovább élni. E szerződés tartalmazza az 
állami támogatásokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokat, ereden-
dően a 92-94. (EGK), majd 87-89. (EK), most pedig a 107-109. cikkek 
(EUMSZ) keretében. Bizonyára még el fog telni néhány év, amíg a szó-
használatunkból véglegesen kikopik a versenytorzító állami támogatá-
sokat tiltó 87. cikk, és helyét átveszi a 107. cikk.

A lényeg azonban nem változik. Hiába került ki a korábbi EK felada-
tait rögzítő cikkből a közös piaci verseny torzulástól való megvédésé-
nek célkitűzése, a Lisszaboni Szerződés 27. sz. jegyzőkönyve továbbra 
is tartalmazza a közösségi (most már uniós) versenypolitika alkotmá-
nyos alapjának számító mondatot. Nem várható a jövőben sem a szigorú 
brüsszeli támogatáskontroll lanyhulása sem jogszabályi, sem politikai 
oldalról nézve sem. A versenyügyekért felelős biztos székében Nellie 
Kroes holland politikust váltó spanyol Joaquín Almunia számára, aki 
az elmúlt években is az EU Bizottság tagja volt, nyilvánvaló, hogy a 
belső piac fenntartása érdekében nélkülözhetetlen az állami támoga-
tások következetes uniós ellenőrzése. Még pénzügyi és gazdasági vál-
ság idején is, vagy még pontosabban: különösen pénzügyi és gazdasági 
válság idején kell óvatosan, hatékonyan, uniós szempontokat is szem 
előtt tartva adagolni a gazdaság működése szempontjából veszélyes, 
gyakran mellékhatásokkal járó „gyógyszert”.
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Kiadványunk, mely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ál-
lamtudományi Karán működő Versenyjogi Kutatóközpont, valamint 
a Pénzügyminisztérium együttműködésének gyümölcse, reményeink 
szerint hozzájárul ahhoz, hogy a támogatásokkal foglalkozó szakem-
berek, illetve a téma iránt érdeklődők naprakész, alapos ismeretekkel 
rendelkezzenek az uniós támogatáspolitikáról.

Különösen az útját kereső kiadványoknál meghatározó lehet az ol-
vasók véleményének, elvárásaink megismerése. Hálásak leszünk azok-
nak, akik munkánkat előremutató kritikával, tanácsukkal és cikkeikkel 
a jövőben segíteni kívánják.

Külön kiemelt köszönet illeti a Pénzügyminisztérium Támogatásokat 
Vizsgáló Irodáján dolgozó lelkes csapat tagjait, akik e kiadvány meg-
születéséért és tartalommal való feltöltéséért oly sokat tettek.
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