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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

Köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizs-
gáló Irodája által a magyar uniós elnökség keretében szervezett Állami 
Támogatási Nap előadóit és résztvevőit. Szeretném megköszönni az Eu-
rópai Bizottságtól, a hazai és tagállami támogatást nyújtóktól és egyéb 
szervezetektől érkezett neves előadóinknak, hogy felkérésünknek ele-
get téve, az elkövetkező két napban megosztják velünk a versenyjogi 
értelemben vett állami támogatások uniós szabályozásával kapcsolatos 
tapasztalataikat. Külön köszönjük Gert-Jan Koopman főigazgató-he-
lyettes úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket.

A magyar elnökség az angol és a cseh elnökség példáját követve ki-
emelten fontosnak tartotta az Állami Támogatási Nap megrendezését. 
Így kívánunk fórumot biztosítani a bizottsági, tagállami és a potenciális 
kedvezményezetteket képviselő szakértők számára az állami támogatá-
sok versenyszempontú ellenőrzése kapcsán felmerülő aktuális kérdések 
megvitatására.  

Az Európai Unió az állami támogatások nyújtásának szabályozásával 
egyenlő versenyfeltételeket kíván teremteni a vállalkozások számára a 
belső piacon. Az uniós szabályok alapvetése, hogy valamennyi állami 
forrásból nyújtott támogatás torzítja az unión belüli versenyt, ezért nem 

1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodát felügyelő ál-
lamtitkára.
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kívánatos. Azonban számos olyan uniós érdek és cél létezik, amelynek 
előmozdítása érdekében mégis indokolt lehet támogatások nyújtása. A 
jelenlévők egy része nyilván minél rugalmasabb és megengedő szabá-
lyozásra vágyik, a másik oldal pedig a támogatásnyújtási hajlandóságot 
igyekszik szigorúbb keretek közé szorítani.

A téma jelentőségét mutatja, hogy 2009-ben a tagállamok – a gazda-
sági és pénzügyi válság miatt szükségessé vált támogatásokkal együtt –  
összesen több mint 427 milliárd euró olyan állami támogatást nyújtot-
tak, amely a Bizottság kizárólagos ellenőrzése alá tartozik. Ez nagyság-
rendileg az Európai Unió GDP-je 3,6%-ának felel meg. 

A jelenleg hatályos állami támogatási szabályok jelentős része 2013 
végén hatályát veszti. Remélem, hogy a mai napon lesz alkalom arra, 
hogy tájékoztatást kapjunk a Bizottság képviselőitől a jövőbeli tervek-
ről, a tartalomról és a várható ütemezésről is. 

A rendezvény szervezése során szem előtt tartottuk, hogy előadóink 
között mindhárom oldal (a Bizottság, a tagállamok és a szakma egyéb 
képviselői) megszólalási lehetőséghez jusson, és így minél átfogóbb ké-
pet kaphassunk az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésé-
nek jelenéről és jövőjéről.

Ma szó lesz arról is, hogyan lehetne a sokszor évekig tartó bizottsági 
jóváhagyási eljárást a tagállamok és a Bizottság hatékonyabb együtt-
működésével felgyorsítani, illetve arról, hogy a harmadik felek miként 
vehetnek rész a bizottsági eljárásban. Továbbá előadásokat hallunk a 
Strukturális Alapok és az állami támogatások kapcsolatáról.

Szervezőként külön hangsúlyt szeretnénk helyezni a magyarországi 
tapasztalatokra. Az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésé-
ről Magyarországon az 1999 óta működő Támogatásokat Vizsgáló Iro-
da gondoskodik, jelenleg 13 fővel. A jogászokból és közgazdászokból 
álló főosztály munkája kiterjed a támogatást nyújtók által bejelentett 
támogatási tervezetek állami támogatási szempontú vizsgálatára, és ak-
tívan részt veszünk az uniós szabályokkal való összeegyeztethetőség 
megteremtésében. Az Iroda közreműködik a bizottsági bejelentési eljá-
rásokban, feladatunk a Bizottsággal való kapcsolattartás, az uniós álla-
mi támogatási tervezetekkel kapcsolatos hazai álláspontok kialakítása 
és képviselete. Kollégáink rendszeresen részt vesznek előadóként és 
hallgatóként is nemzetközi és hazai állami támogatási rendezvényeken. 

A mai találkozón részletesen bemutatjuk a magyar ellenőrzési rend-
szer kialakulását és működését, az Operatív Programok állami támoga-
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tási szabályokkal való összeegyeztethetőségének magyar tapasztalatait, 
a Strukturális Alapokból nyújtott támogatások esetében Magyaror-
szágon alkalmazott leggyakoribb támogatási kategóriákat, valamint a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a TVI szerepét a Strukturális Alapok 
hatékonyabb felhasználásával kapcsolatban.

A tagállamok 2009-ben több mint 700 bejelentést tettek az Európai 
Bizottság részére. A bejelentések nagy száma komoly munkaterhet je-
lent a Bizottság számára. Az eljárások elhúzódása a tagállamok és a 
potenciális kedvezményezettek szempontjából okoz gondot. Lehet-e 
ezen a helyzeten javítani? A holnapi nap során az eljárási reform eddig 
bevezetett lépéseit, az ezzel kapcsolatos jövőbeli terveket vitatjuk meg. 

Bízom benne, hogy rendezvényünk során a hasznos szakmai tapasz-
talatok mellett lehetőség lesz 1-1 pohár finom magyar bor mellett elbe-
szélgetni, új személyes ismeretségekre szert tenni. Remélem lesz lehe-
tőségük arra is, hogy fővárosunkat megismerjék. Ehhez szeretnénk egy 
kis segítséget adni azzal, hogy a rendezvény kísérőprogramjaként ma 
délután egy szervezett vezetéssel megtekinthetik a magyar Parlament 
épületét. 

Mindnyájuknak jó munkát, hasznos és előremutató előadásokat, kel-
lemes és tartalmas budapesti tartózkodást kívánok! Köszönöm a fi-
gyelmet!




