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7. MELLÉKLET

KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL JÁRÓ ELLENTÉTELEZÉSRE 
VONATKOZÓ – A SZÁLLÍTÁSI ÁGAZATON 
KÍVÜLI20 – LEGFONTOSABB SZABÁLYOK

Amennyiben a támogatást nyújtó közszolgáltatásért járó ellentételezés-
nek (kompenzáció) minősülő támogatást kíván nyújtani és az Európai 
Bíróság Altmark Trans ügyben hozott határozatában szereplő feltételek 
nem teljesülnek21, abban az esetben az összeegyeztethetőség megítélésé-

20 A szállítási ágazatban az EK- Szerződés 73. cikke és a vasúti és közúti sze-
mélyszállításról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK-rendelet rendelkezései az irány-
adóak.

21 C-280/00. sz. ügy Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg 
kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH és Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, [EBHT 2003, I-7747.]
Az Európai Bizottság kifejtette, hogy az alábbi négy feltétel teljesülése esetén az 
intézkedés nem jelent gazdasági előnyt a közszolgáltatónak, ezért az nem minő-
sül az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdésében vett támogatásnak.
A vállalkozásnak ténylegesen rendelkeznie kell olyan világosan – vagy nemzeti 
jogszabályban és/vagy szerződésben, tevékenységi engedélyben – meghatáro-
zott közszolgáltatási kötelezettségekkel, melyeket teljesítenie kell.
A kompenzáció számításának alapját képező paramétereket előre, objektíven és 
átlátható módon meg kell határozni.
A kompenzáció mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettsé-
gek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek teljes vagy részleges fede-
zéséhez szükséges mértéket, fi gyelembe véve az ésszerű profi tot és a vonatko-
zó bevételeket.(3)
Amennyiben a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozást nem olyan 
közbeszerzési eljárással választják ki, mely lehetővé teszi azon pályázó kivá-
lasztását, aki a közösség számára a szolgáltatásokat a legkisebb költséggel ké-
pes nyújtani, akkor a szükséges kompenzáció mértékét azon költségek elemzése 
alapján kell megállapítani, amelyek egy tipikus – hatékonyan vezetett és felsze-
relt – vállalkozásnál felmerülhettek volna, fi gyelembe véve az ezen kötelezettsé-
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nél az EUMSz 106. cikkének22 (2) bekezdését, valamint a 2005/842/EK 
bizottsági határozat,23 a közszolgáltatási keretszabályt24 és a 85/2004. 
(IV. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell fi gyelembe venni. 

A támogatás abban az esetben minősülhet közszolgáltatásért (a kö-
zösségi jog az „általános gazdasági érdekű szolgáltatás” fogalmat alkal-
mazza) járó ellentételezésnek, ha a kedvezményezettet hivatalos aktussal 
bízták meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetésével. 
A hivatalos megbízási aktusnak tartalmaznia kell a) a közszolgáltatási 
kötelezettség jellegét és időtartamát, b) az érintett vállalkozás és földraj-
zi terület megnevezését, c) a vállalkozásnak biztosított kizárólagos vagy 
speciális jogok jellegét, d) az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzé-
sének és felülvizsgálatának paramétereit, valamint e) a túlkompenzáció 
elkerülésére és a visszafi zetésre vonatkozó intézkedéseket. 

A közszolgáltatással járó ellentételezést kizárólag az adott közszol-
gáltatás működtetéséhez lehet felhasználni, és annak mértéke nem ha-
ladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettség biztosításával járó meg 
nem térült költségeket, fi gyelembe véve a kedvezményezett ésszerű 
nyereségét. Amennyiben az ellentételezés mértéke ezt meghaladja, a 
kedvezményezett köteles a túlkompenzációt visszafi zetni.

Amennyiben a kedvezményezett a közszolgáltatáson kívül egyéb te-
vékenységet is végez, belső elszámolásában el kell különítenie a köz-
szolgáltatással, illetve az egyéb szolgáltatásokkal összefüggő költségeit 
és bevételeit.

Amennyiben a fentieken kívül az alábbi feltételek is teljesülnek az 
intézkedés – támogatást nyújtó döntése alapján – a 2005/842/EK bizott-
sági határozat hatálya alá tartozhat, azaz az intézkedés a TVI jóváhagyó 
állásfoglalását követően bizottsági engedély nélkül hatályba léptethető 
(a TVI eljárására ez esetben a VI. pontban leírtak irányadóak).

gek teljesítésével járó ésszerű profi tot és a vonatkozó bevételeket.(4)
22 2009. december 1.előtt EKSz 86. cikk.
23 Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az ál-

talános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozá-
soknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támo-
gatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat HL L, 
312/67., 2005.11.29.

24 A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatások-
ról szóló közösségi keretszabály HL C, 279/4., 2005. 11. 29.
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a) A közszolgáltatással megbízott vállalkozás adózás előtti átlagos 
éves forgalma a megbízást megelőző két évben nem haladta meg 
a 100 millió eurót, valamint a szóban forgó szolgáltatásért járó 
ellentételezés nem haladja meg a 30 millió eurót; 

b) az ellentételezést szociális lakásépítéssel foglalkozó vállalkozá-
soknak, illetve kórházaknak ítélték oda; illetve 

c) az ellentételezést olyan repterek és kikötők számára ítélik oda, 
amelyek éves forgalma a megbízást megelőző két pénzügyi év-
ben nem haladta meg az 1 millió (repterek), illetve a 300 000 
(kikötők) utast.

Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, az intézkedés – kivéve 
a személyszállítás25 és a műsorszolgáltatás26 területén nyújtott ellentéte-
lezéseket – a közszolgáltatási keretszabály alapján lehet összeegyeztet-
hető a közösségi joggal. Az összeegyeztethetőségről ebben az esetben 
előzetes bejelentést követően a Bizottság dönt. A TVI eljárására a VII. 
pontban leírtak az irányadók.

25 A személyszállítási ágazatban az EK-Szerződés 73. cikke és a vasúti és közúti 
személyszállításról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi ren-
delet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK-rendelet (HL L, 315/01., 
2007. 12. 03. ) rendelkezései az irányadóak.

26 A műsorszolgáltatás területén az állami támogatás szabályainak a közcélú mű-
sorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 
257/01., 2009. 10. 27.) rendelkezései az irányadóak.


