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Az Európai Bizottság 2017. május 17-én sajtóközleményben1 jelentette 
be, hogy elfogadta az általános csoportmentességi rendelet2 régóta várt 
módosítását. Ahogy a 2017/1084/EU bizottsági rendelet – a módosító ren-
delet – igen hosszú címe3 is mutatja, a változások sokrétűek: új támogatási 
kategóriák kerültek az általános csoportmentességi rendeletbe, néhány, 
már létező jogcímnél megváltoztak a bejelentési határértékek, de – és ez 
már kevésbé olvasható ki a módosító rendelet elnevezéséből – a Bizottság 
sok kisebb módosítást is átvezetett az általános csoportmentességi ren-

*  A szerző a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának (TVI) munka-
társa. A cikkben megjelenő vélemény nem tekinthető a TVI hivatalos álláspontjá-
nak.

1  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1341_hu.htm.
2  A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriák-

nak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 
651/2014/EU bizottsági rendelet, HL L 187, 2014. 06. 26., 1. o.

3  A 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló tá-
mogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra 
és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyúj-
tott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban 
biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 
702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása te-
kintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i bizottsági rendelet, HL L 
156., 2017. 06. 20. 
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delet 2014 óta hatályos eredeti szabályain. A cím mellett a módosításhoz 
fűzött bizottsági indokolásból (Explanatory Note)4 is látható, hogy a Bi-
zottság elsősorban a két támogatási jogcímet és a határértékek megeme-
lését tekintette a módosítás legfontosabb elemeinek, de hangsúlyozandó, 
hogy az általános szabályokat és a meglévő támogatási kategóriákat érin-
tő egyéb változtatások is sok esetben jelentősek a joggyakorlat számára.

A tanulmány célja ezeknek a technikai típusú – az új jogcímeken és 
a regionális beruházási támogatási szabályok részét képező áttelepítés 
újraszabályozásán túli – módosításoknak az összefoglalása. Megemlíten-
dő, hogy a Bizottság a módosító rendelettel átalakította a regionális mű-
ködési támogatás általános csoportmentességi rendelet szerinti szabályo-
zását is (15. cikk), de ez a jogcím Magyarország számára nem releváns, 
mivel hazánkban nincsenek a regionális támogatási térképen feltüntetett, 
a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás5 161. 
pontja szerint kijelölt legkülső régiók és ritkán lakott területek. Erre fi -
gyelemmel a 15. cikket érintő módosítások bemutatását mellőzzük.

Az általános csoportmentességi rendeletet az európai uniós értelem-
ben vett állami támogatások versenyjogi vizsgálatával foglalkozó elmé-
leti és gyakorlati szakembereknek nem kell bemutatni, hiszen az állami 
támogatások korszerűsítésének 2012-ben megkezdett folyamatában ki-
emelt szerepet kapott a 651/2014/EU bizottsági rendelet. Már az állami 
támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló 2012-es bi-
zottsági közlemény6 határozott célként fogalmazta meg a csoportmentes-
ség – azaz az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 108. cikk (3) 
bekezdése szerinti bejelentési és felfüggesztési kötelezettség alóli men-
tesítés jogintézményének – szélesebb körű alkalmazását mind a koráb-
ban ’csoportmentesített’ támogatási kategóriák bővítése, mind pedig a 
bejelentési határértékek növelése útján. A szabályozási reformot részben 
az motiválta, hogy a bejelentések csökkentésével a Bizottság minél 
inkább a nagyobb jelentőségű ügyekre tudjon koncentrálni, és a kevésbé 

4  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/gber_2017_explanatory_
note_ports_and_airports.pdf.

5  HL C 209, 2013. 07. 23., 1. o.
6  Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló bizottsági 

közlemény, COM/2012/0209 fi nal, 20. pont.
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versenytorzító hatású, egyszerű sémák mentén megvalósítható állami 
támogatási intézkedések tagállami hatáskörben bevezethetők legyenek7.

A Bizottság elképzeléseit siker koronázta: többek között az állami tá-
mogatásokról szóló 2016-os értesítő (összefoglaló jelentés), az ún. State 
Aid Scoreboard8 is rögzíti, hogy a 2015-ben újonnan bevezetett támoga-
tási intézkedések 95%-a az általános csoportmentességi rendelet alap-
ján, azaz a Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül került megvalósításra, 
ami 23%-kal magasabb a 2013-as értéknél. A Scoreboard ugyanakkor 
azt is kimutatta, hogy az állami támogatási összkiadásoknak ennél jóval 
kisebb aránya esik a csoportmentességi rendelet hatálya alá (2015-ben 
mintegy 40%), ami arra utal, hogy a jelentős költségvetésű, tehát na-
gyobb valószínűséggel versenytorzító hatású ügyekben továbbra is szük-
ség van a Bizottság előzetes engedélyére a végrehajtáshoz. Az általános 
csoportmentességi rendelet kínálta lehetőségekkel a Bizottság állami 
támogatási ügyeket tartalmazó adatbázisa, a State Aid Register9 tanúsá-
ga szerint Magyarország is aktívan él: a 2014 közepe óta eltelt időszak-
ban Magyarország mintegy 130 támogatási intézkedést valósított meg 
a magyar állam az általános csoportmentességi rendelet alapján, míg a 
nem agrárügyekben tett érdemi (nem technikai jellegű, azaz tényleges 
támogatáshoz kapcsolódó) bejelentések és jóváhagyó határozatok száma 
ugyanebben az időszakban mindössze 13 volt.

A módosító rendelet, a 2017/1084/EU bizottsági rendelet továbbvitte a 
651/2014/EU bizottsági rendelet által megkezdett folyamatot: bizonyos 
támogatási kategóriák esetén tovább emelte a bejelentési határértéket és 
új jogcímeket vezetett be. Ezeken a kiemelt változásokon túl több olyan 
kisebb változás is megjelent a szabályozásban, amelyeknek gyakorlati 
jelentősége is van. Megjegyzendő azonban az is, hogy a módosítások 
egy része a Bizottság által korábban már kommunikált jogértelmezés 
és joggyakorlat jogszabályi rögzítését jelenti, azaz az állami támogatási 
joggyakorlatban nem minden módosítás jelent érdemi fejleményt, csak a 
Bizottság jobbnak látta az adott kérdést a csoportmentességi rendeletben 
is szabályozni.

7  Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló bizottsági 
közlemény, COM/2012/0209 fi nal, 8. pont.

8  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html.
9  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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1. Az általános csoportmentességi rendelet I. és II. fejezetét (az 
összes támogatási kategóriára vonatkozó általános szabályokat) 
érintő változások

Az általános csoportmentességi rendelet ‘általános részét’, azaz I. és II. 
fejezetét érintő módosítások közül megemlítendő a Deggendorf–klau-
zulát10 és a nehéz helyzetben levő vállalkozásokra vonatkozó kizárást11 
érintő változás.

Az előbbi szabály 2014 óta hatályos változata a Deggendorf–ügy12 nyo-
mán 2005 óta alkalmazott bizottsági gyakorlatnak megfelelően rögzítet-
te, hogy a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló 
támogatások (50. cikk) kivételével nem alkalmazható a csoportmentes-
ségi rendelet, ha az alapján támogatást kapna olyan vállalkozás, amely 
nem teljesítette a visszafi zetési kötelezettségét egy olyan korábbi bizott-
sági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a 
belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított. Ezt a rendelkezést a 
Bizottság 2017. július 10-ei hatállyal annyiban pontosította, hogy a sza-
bály csak azt a tagállamot korlátozza a támogatás nyújtásában, amellyel 
szemben a még teljesítetlen visszafi zetési kötelezettséget eredményező 
határozatot a Bizottság hozta. A vállalkozás fogalma ugyan gazdasági 
egységként (csoportszinten) értelmezendő,13 a módosítás egyértelműsí-
ti, hogy a tagállamok nem kötelesek vizsgálni, hogy például az adott 
országban letelepedett leányvállalat külföldi anyavállalata ellen van-e 
olyan bizottsági visszafi zetési határozat, amelynek más tagállam a cím-
zettje (ezt vélhetően a tagállamok eddig sem alkalmazták így, mert egy 
kiterjedtebb nemzetközi cégcsoport esetén körülményes, de legalábbis 
időigényes lett volna az ezzel kapcsolatos adatgyűjtés).

10  1. cikk (4) bekezdés a) pont.
11  1. cikk (4) bekezdés c) pont.
12  Az Elsőfokú Bíróságnak a T-244/93. és T-486/93. számú, Textilwerke Deggendorf 

GmbH kontra Bizottság egyesített ügyekben 1996. szeptember 13-án hozott ítélete, 
valamint az Európai Bíróságnak a C-355/95 P. számú, TWD kontra Bizottság ügy-
ben 1997. május 15-én hozott ítélete.

13  A Bíróság C-480/09. P. számú, AceaElectrabel Produzione SpA kontra Bizottság 
ügyben 2010. december 16-án hozott ítéletének [ECLI:EU:C:2010:787] 47–55. pont-
ja; a Bíróság C-222/04. számú, Cassa di Risparmio di Firenze SpA és társai ügyben 
2006. január 10-én hozott ítéletének [ECLI:EU:C:2006:8] 112. pontja.
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A nehéz helyzetben levő vállalkozásoknak14 az általános csoportmen-
tességi rendelet hatálya alóli kizárását annyiban enyhítette a Bizottság, 
hogy míg eddig csak a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítá-
sára irányuló támogatások esetén nem volt kizáró tényező a nehéz hely-
zet, az új szabályok értelmében a regionális működési támogatás mellett 
az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (22. cikk) esetén sem kell 
megtagadni a támogatás nyújtását akkor, ha a vállalkozás a 2. cikk 18. 
pont alapján nehéz helyzetben van. A kivételek azzal a megszorítással 
alkalmazandóak, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára 
nem biztosítható kedvezőbb elbánás a nem nehéz helyzetűekkel szem-
ben, amivel a Bizottság el akarja kerülni, hogy a tagállamok például a 
22. cikk alapján olyan programokat működtessenek, amelyek tényleges 
célja a rosszul működő vállalkozások megmentése és ezáltal a megmen-
tési és szerkezetátalakítási támogatásokra vonatkozó szabályok megke-
rülése. A módosítással feltételezhetően az a Bizottság szándéka, hogy a 
rájuk jellemző módon gyakran eladósodott, tehát papíron nehéz helyzet-
ben levő, de jó kilátásokkal rendelkező start-upok is állami támogatás-
hoz juthassanak a csoportmentességi rendelet kifejezetten rájuk szabott 
jogcíme alapján.

Az általános részben változott a működési eredmény fogalma is (2. 
cikk 39. pont). A változás lényege, hogy eddig a működési eredmény 
fogalmát alkalmazó jogcímeknél az ésszerű nyereség (2. cikk 142. pont) 
fi gyelembevételének lehetősége a szabályozás szintjén korántsem volt ál-
talános. Kulturális célú támogatások esetén például a csoportmentességi 
rendelet [53. cikk (6) és (7) bekezdés] megengedte, de a többi, szintén 
fi nanszírozási hiány számítását elváró jogcímnél (energiahatékony távfű-
téshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás, ha elosztó hálózatra 
nyújtják – 46. cikk, energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási tá-
mogatás – 48. cikk, sportlétesítményekre és multifunkcionális szabad-
idős létesítményekre irányuló beruházási támogatás – 55. cikk, helyi 
infrastruktúrára irányuló támogatás – 56. cikk) hallgatott róla. Továbbá 
a működési eredmény korábbi fogalma sem tartalmazott olyan kitételt, 
hogy a működési eredmény kiszámításánál fi gyelembe vehető lenne az 
ésszerű nyereség. A módosítással a fogalommeghatározás végére beke-
rült az a lakonikus mondat, hogy „a bevételek és működési költségek 

14  A nehéz helyzet fogalmát a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja tartal-
mazza.
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megfelelő leszámítolási kamatláb használatával történő diszkontálása 
lehetővé teszi az ésszerű nyereség elérését”. Ez azt jelenti, hogy a be-
vételek és működési költségek különbözeteként megállapított működési 
eredmény a támogatást nyújtó döntése szerint tovább csökkenthető az 
ágazatra jellemző vagy a Bizottság által közzétett swapkamatlábaknak15 
megfelelő, ésszerű nyereséggel. Ez pedig azzal a következménnyel jár, 
hogy az ésszerű nyereség mint tényező alkalmazásával kisebb lesz a mű-
ködési eredmény, tehát nő a fi nanszírozási hiány, azaz több támogatás 
nyújtható az infrastruktúra fejlesztéséhez. Fontos azonban, hogy az ész-
szerű nyereséget nem kötelező fi gyelembe venni, ez a támogatást nyújtó 
döntésén múlik.

A bevezetésben bemutatott trendekre fi gyelemmel fontos változás, 
hogy a bejelentési határértékek két jogcím esetén is növekedtek. Az 53. 
cikk (a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás) 
alapján nyújtott beruházási támogatásnál projektenként 150 millió euró, 
működési támogatás esetén pedig vállalkozásonként évente 75 millió 
euró az új érték, mindkét esetben a korábbi érték másfélszerese. Az 55. 
cikk esetén (sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős léte-
sítményekre nyújtott támogatás) a beruházási támogatás új határértéke 
projektenként 30 millió euró támogatási összegre vagy 100 millió eu-
rót meghaladó összköltségre, azaz a 2014-es csoportmentességi rendelet 
szerinti érték kétszeresére emelkedett (a működési támogatás határértéke 
ennél a jogcímnél nem változott). Az Explanatory Note a bejelentési ha-
tárértékek emeléséhez azt a rövid indokolást fűzte, hogy megítélése sze-
rint ezeknél a támogatási kategóriáknál a magasabb támogatási összegek 
sem fenyegetik a versenyt, ha a tagállamok a csoportmentességi rendelet 
szabályait betartják.

Az általános rész fontos kiegészítései körébe tartozik az, hogy a cso-
portmentességi rendelet korábbi szövegével ellentétben átlátható támoga-
tásnak minősül a módosítás alapján a tárgyi eszközök piaci ár alatti érté-
kesítése vagy bérbeadása formájában nyújtott támogatás, amennyiben az 
értéket az ügylet előtt független szakértői értékelés állapította meg, vagy 
ha azt nyilvánosan hozzáférhető, rendszeresen frissített és általánosan 
elfogadott referenciaérték alapján határozták meg [5. cikk (2) bekezdés 
k) pont]. A tárgyi eszköz piaci áron aluli juttatását eddig is meg lehetett 
oldani két ügylettel, mivel az Európai Unió működéséről szóló szerző-

15  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html.
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dés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról 
szóló bizottsági közlemény16 103. pontja és e közlemény hatálybalépé-
sét megelőzően a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami 
támogatási elemeiről szóló bizottsági közlemény17 is elismerte, hogy a 
megfelelő módszerek (pl. független értékelés) szerint megállapított piaci 
áron történő értékesítés nem tartalmaz állami támogatást a vevő szint-
jén. Így nem volt akadálya annak, hogy például egy önkormányzat az 
állami támogatási szabályokkal összhangban megállapított piaci áron 
értékesítsen egy telket, és árkedvezmény helyett más formában (pl. visz-
sza nem térítendő támogatásként) nyújtson támogatást a beruházáshoz a 
csoportmentességi rendelet alapján. Mivel a piaci ár megállapítása elke-
rülhetetlen, ezt a kétlépéses megkerülő megoldást tette szükségtelenné a 
csoportmentességi rendelet nyári módosítása.

Az érdekes kérdés, hogy analógia alapján a de minimis rendeletek ese-
tén (amelyekben továbbra sem nevesített a piaci áron aluli tárgyieszköz-
juttatás mint átlátható támogatás) is alkalmazható-e a csoportmentességi 
rendeletbe most beillesztett módszer. A szigorú értelmezés alapján ter-
mészetesen nem, de nehéz elképzelni olyan esetet, hogy szabályszerű, 
független értékelés vagy megfelelő referenciaár mint amúgy is kötelező 
kiindulópont alkalmazása esetén, átláthatatlannak tekintse a Bizottság a 
de minimis jogcímen nyújtott árkedvezményt.

Az ösztönző hatást szabályozó általános részi rendelkezések (6. cikk) 
annyiban módosultak, hogy a regionális városfejlesztési támogatás (16. 
cikk) és a hátrányos helyzetű munkavállalóknak való segítségnyújtás 
többletköltségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (35. cikk) ese-
tén is automatikusan ösztönző hatásúnak tekintendő a támogatás. Az 
utóbbi esetben különösen indokolatlan volt az ösztönző hatás előírása, 
tekintettel arra, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támo-
gatás (34. cikk) esetén korábban sem volt előírás az ösztönző hatás úgy, 
hogy a 34. és a 35. cikk célja és az elszámolható költségek jellege, rendel-
tetése is nagyon hasonló. A csoportmentességi rendelet módosítása tehát 

16  Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének 
(1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról, 2016/C 262/01. 

17  A Bizottság közleménye a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami 
támogatási elemeiről, 97/C 209/03.
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megszüntette az ösztönző hatás tekintetében fennálló, nem különöseb-
ben indokolt különbségtételt a két támogatási kategória között.

A 7. cikk (támogatási intenzitás és elszámolható költségek) három 
ponton is módosult. Egyrészt lehetővé vált az 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet18 67. cikk (1) bekezdés b)–d) pontja sze-
rinti (átalányalapú egységköltség, egyösszegű átalány, százalékban meg-
határozott átalányalapú fi nanszírozás) egyszerűsített költségelszámolás 
alkalmazását; ez a változás megkönnyíti az uniós forrásfelhasználást, 
mivel egy lényeges ponton összhangba hozza a strukturális alapok és az 
állami támogatások uniós szabályozását. Az általános csoportmentességi 
rendeletet módosító rendelet a vonatkozó szabályt ugyanilyen tartalom-
mal kiegészítette a mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben19 is.

A 7. cikkre vonatkozó másik változás, hogy a jövőben (az éven túl) 
kifi zetendő támogatásokra vonatkozó látszólagos joghézagot a Bizottság 
megszüntette azzal, hogy a támogatás nyújtásának (odaítélésének) 
időpontjára számított jelenértékre való diszkontálás kötelezettségét nem-
csak a több (éven túli) részletben kifi zetett támogatásokra, hanem álta-
lában a jövőben nyújtandó támogatásokra is alkalmazni rendeli. Ez a 
módosítás természetesen csak szövegpontosítás, az állami támogatási 
gyakorlat alapján eddig is diszkontálni lehetett az éven túli kifi zetést ak-
kor is, ha nem több részletben fi zették ki a támogatást.

A támogatástartalmat is szabályozó 7. cikket érintő harmadik módosí-
tás az adóintézkedésekre (az adókedvezmények és -mentességek formá-
jában nyújtott támogatásokra) vonatkozik. A csoportmentességi rendelet 
eddigi szabálya [7. cikk (4) bekezdés] alapján a több évre odaítélt adóked-

18  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tenger-
ügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
HL L 347, 2013. 12. 20., 320. o.

19  A Bizottság 702/2014/EU rendelete (2014. június 25.) az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdé-
szeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos ka-
tegóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról, HL L 193, 2014. 
07. 01., 1. o.
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vezmények esetén a vissza nem térítendő támogatások szerint kellett szá-
mítani a támogatástartalmat, azzal a fontos különbséggel, hogy az egyes 
részleteket az adókedvezmények érvényesítésének különböző időpontja-
iban irányadó diszkont kamatlábbal kellett diszkontálni. Ezt a szabályt 
a módosító rendelet eltörölte, így a jövőben odaítélt adókedvezmények-
nél a vissza nem térítendő támogatások szabályait kell alkalmazni, azaz 
egy egységes (az odaítéléskori) diszkontkamatlábbal kell a részletekben 
igénybe vett adókedvezmény egyes részleteinek támogatástartalmát ki-
számítani.

Az általános részt érintő utolsó lényeges módosítás szintén az adó-
intézkedésekhez kapcsolódik. A Bizottság beiktatott egy új ellenőrzési 
kötelezettséget, melynek értelmében automatikus – tehát nem támogatási 
kérelemhez és kifejezett odaítéléshez kötött, hanem például adóbevallás 
útján automatikusan igénybe vehető – adóintézkedések esetén a tagálla-
moknak minden pénzügyi évben egyszer, legalább utólag és szúrópró-
baszerűen ellenőrizniük kell, hogy teljesül-e minden összeegyeztethető-
ségi (azaz a csoportmentességi rendeletben rögzített) feltétel, és köteles 
levonni „a megfelelő tanulságokat”, valamint tíz évig köteles megőrizni 
e külön vizsgálatok dokumentációját. Ennek a szabálynak a gyakorlati 
tartalma bizonytalan, tehát például nem világos, milyen arányokat jelent 
a szúrópróbaszerűség különböző méretű sokaságok esetén, és mit takar 
a „megfelelő tanulságok” levonása. Azoknak a tagállamoknak vélhetően 
kevés félnivalójuk van, amelyek megfelelően beépítik az állami támoga-
tási követelményeket az adóintézkedéseket szabályozó nemzeti jogsza-
bályokba, és a rendszeres adóellenőrzések során az állami támogatási 
feltételeket is következetesen ellenőrzik.

2. Az az egyes támogatási kategóriákat érintő változások

Az Európai Bizottság az általános rendelkezéseket érintő módosításo-
kon túl a csoportmentességi rendelet III. fejezetében az egyes támogatási 
kategóriák körét is bővítette három új jogcímmel, és gyökeresen átalakí-
totta a regionális beruházási támogatás (14. cikk) körében alkalmazandó 
áttelepítési szabályokat. Ezeket a változásokat, ahogy már szó volt róla, 
külön tanulmányban elemezzük, és az alábbiakban az egyes jogcímeket 
érintő többi módosítást mutatjuk be.
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A regionális beruházási támogatást érintően enyhített a Bizottság az 
induló beruházás egyik tényállásához, a termelési folyamat alapvető 
megváltoztatásához fűződő kiegészítő feltételen [az elszámolható költsé-
geknek meg kell haladniuk a korszerűsítendő tevékenységhez kapcsoló-
dó eszközöknek a megelőző három pénzügyi évben realizált értékcsök-
kenését, 14. cikk (7) bekezdés] annyiban, hogy az új szabályozás alapján 
csak nagyvállalkozások esetén kötelező ezt a kitételt alkalmazni.

A kockázatfi nanszírozási támogatás (21. cikk) módosítása értelmében 
a támogatható vállalkozások szintjén kezességvállalás vagy kölcsön for-
májában nyújtott támogatás esetén alkalmazandó feltételeket [21. cikk 
(16) bekezdés] adósságként strukturált kvázi sajáttőke-befektetések ese-
tén is fi gyelembe kell venni (hiszen gazdasági tartalmukat illetően ezek 
is kölcsönnek minősülnek).

Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (22. cikk) rendkívül ru-
galmas jogcímének szabályait szigorította a Bizottság azzal, hogy az in-
duló vállalkozás fogalmának nem felel meg az a vállalkozás, amely egy 
másik vállalkozás tevékenységét vette át [22. cikk (2) bekezdés b) pont]. 
Ez a szövegszerű megfogalmazás alapján kétségkívül azt jelenti, hogy 
amennyiben a vállalkozás átvette más vállalkozás tevékenységét, auto-
matikusan nem támogatható, még akkor sem, ha a támogatást nem az 
átvett tevékenységére nyújtanák. A Bizottság emellett tisztázta a módo-
sító rendeletben, hogy az „összefonódás” (elsősorban egyesülés) alapján 
létrejött vállalkozások csak akkor veszítik el az induló vállalkozási jog-
állásukat, ha az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás be-
jegyzésének időpontjától számított öt év eltelik, tehát az egyesülésekben 
részt vevő vállalkozások e támogatási kategória alapján a jövőben nem 
feltétlenül veszítik el ezáltal a támogatható státuszt.

A kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatásokra vonat-
kozó szabályok (25. cikk) keretében a Bizottság nevesítette, hogy a „Ho-
rizont 2020 keretprogram KKV-támogató eszköze révén a Bizottság 
»kiválósági pecsét« minőségi védjegyében részesült projektek” esetén 
alkalmazható a 25. cikk. Ez értékelésünk szerint inkább csak a Hori-
zont 2020 keretprogramot népszerűsítő módosítás, mert a keretprogram 
projektjei esetén eddig is alkalmazható volt ez a jogcím (és a módosítás 
semmilyen mentességet nem ad a 25. cikk vagy az állami támogatási 
jogcímek alkalmazása alól).

A képzési támogatási (31. cikk) jogcím keretében a módosítás alapján 
elszámolható lett az oktatók és a résztvevők közvetlenül a projekthez 
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kapcsolódó szállásköltsége is. A korábbi szabályok értelmében csak a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók „minimálisan szükséges 
szállásköltsége” képezte az elszámolható költségek részét ennél a támo-
gatási kategóriánál.

A szélessávú infrastruktúrára irányuló támogatáshoz (52. cikk) egy 
értelmezési kérdéseket felvető módosítás kapcsolódik. Az 52. cikk 
korábbi és mostani (2) bekezdése is felsorolta az elszámolható költsé-
geket (változatlan tartalommal), de az új szabályozás alapján [52. cikk 
(2a) bekezdés] a támogatás összegének megállapításakor a (2) bekezdés 
szerinti elszámolható költségektől függetlenül is megállapítható a támo-
gatás maximális összege, amennyiben a tagállam a (4) bekezdés szerinti 
versenyeztetéses eljárást alkalmazza. A versenyeztetés a kötelező a jog-
cím szabályai alapján tehát elszámolható költségeken alapuló pályázati 
kiírásoknál is. A módosítás mindenképp könnyítésnek tekinthető, hiszen 
nem köti meg a továbbiakban a támogatást nyújtó kezét az elszámolható 
költségek köre. Felmerül azonban a kérdés, hogy amennyiben nem kell 
fi gyelembe venni az elszámolható költségeket, a beruházási költségek 
mértékét túllépheti-e a támogatás mértéke, azaz adhat-e a támogatást 
nyújtó a beruházási költséget meghaladó – gyakorlatilag működési – tá-
mogatást ezen a jogcímen. A válasz nem egyértelmű, de amíg a Bizott-
ság ezzel ellentétes álláspontot nem tesz közzé, addig biztonságosabb 
a szigorú megközelítést választani, azaz kerülni az ilyen támogatást. 
Mivel a Bizottság nem indokolta ezt a változtatást, feltételezhetően a fi -
nanszírozási hiányon alapuló, már a 2015-ös gyakorlati útmutatójában20 
közzétett megközelítést kodifi kálta ezzel a változtatással, és ott világossá 
tette, hogy a beruházási költségek szintjét akkor sem haladhatja meg a 
támogatás összege, ha a fi nanszírozási hiányon (és nem közvetlenül az 
elszámolható költségeken) alapszik a pályázati kiírás.

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatási 
jogcím (53. cikk) szabályai az általános résznél bemutatott bejelentési ha-
tárértéken túl három ponton változtak. Egyrészt a Bizottság a támogat-
ható célok és tevékenységek egyébként sem taxatív listáját [53. cikk (2) 
bekezdés a) pont] bővítette a fi lmszínházzal (amely eddig is támogatható 
volt az „egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet 

20  E  C : Practical Guide to the GBER, http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf, 216. és 217. kérdés-
re adott válasz.
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és intézmény” fordulat alatt). Másrészt egymillió euróról kétmillió eu-
róra növelte azt a küszöbértéket, amely támogatási összeg alatt a fi nan-
szírozási hiány számítása mellőzhető (a támogatási összeg fi nanszírozási 
hiány számítása nélkül az elszámolható költségek legfeljebb 80%-ában is 
meghatározható). Harmadrészt pedig a (9) bekezdésben foglalt korlátozás 
(a maximális támogatási összeg nem haladhatja meg sem az elszámolha-
tó költségek és a projekt diszkontált bevételei közötti különbséget, sem 
az elszámolható költségek 70 %-át) hatályát valamennyi, a (2) bekezdés 
f) pontjában felsorolt tevékenységre (zenei és a fordításokat is magában 
foglaló irodalmi írói, szerkesztői, gyártói, forgalmazói, digitalizálói és 
kiadói tevékenységre) kiterjesztette a Bizottság. Eddig – vélhetően ko-
difi kációs hiba folytán – a korlátozás nem a teljes (2) bekezdés f) pontra, 
hanem csak az azon belüli zenei és irodalmi kiadói tevékenységekre vo-
natkozott. 

Az audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programokat (54. 
cikk) érintő módosítás csak szövegpontosítás; az 54. cikk (4) bekezdése 
második albekezdését alakítja át annyiban, hogy a korábbi második mon-
datban szereplő, fontosabbnak ítélt szabályt a  módosító rendelet előreve-
szi. A magyar fordításba hiba csúszott: egyszer teljes gyártási, másszor 
teljes produkciós költségvetést említ az új szöveg, de az angol és a francia 
változat21 alapján egyértelmű, hogy a két fogalom egy és ugyanaz.

A sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítmé-
nyekre nyújtott támogatás (55. cikk) kategóriája is módosult annyiban, 
hogy a fi nanszírozási hiány számításának alternatívájaként rendelkezés-
re álló egyszerűsített módszer (mely alapján a maximális támogatási ösz-
szeg legfeljebb 80%-a lehet az elszámolható költségeknek, de nem szük-
séges a fi nanszírozási hiányt megállapítani) a módosító rendelet alapján 
kétmillió eurót nem meghaladó támogatásig áll rendelkezésre a korábbi 
egymillió euró helyett. 

3. A módosítások hatálya

Az 58. cikket (átmeneti rendelkezések) is átszabta a módosító rendelet, 
de az első pillantásra egymásnak ellentmondó szabályok [módosított (1) 
bekezdés, új (3a) bekezdés, új (5) bekezdés] összeolvasásával a 2017. júli-

21  Angolul: global production budget, franciául: (le) budget global de la production.
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us 10-én hatályba lépett szabályok alapján három időbeli szakaszt külön-
böztethetünk meg. A 2014. július 1-je előtt odaítélt támogatások esetén a 
csoportmentességi rendeletnek mind a 2014-ben, mind pedig a 2017-ben 
hatályba lépett szövege alkalmazható, azaz, ha bármely szövegváltozat-
nak megfelel az egyedi támogatás, akkor összeegyeztethető a belső pi-
accal, ráadásul úgy, hogy ehhez nem kell megfelelni a 9. cikkben foglalt 
közzétételi rendelkezéseknek. A 2014. július 1-jén vagy azt követően, de 
2017. július 10. előtt odaítélt támogatások esetén ugyanúgy bármelyik 
szövegváltozat alkalmazható, de a 9. cikkben foglalt közzétételi rendel-
kezések sem hagyhatók fi gyelmen kívül. Ez azt jelenti, hogy a csoport-
mentességi rendelet 2017-ben hatályba lépett szövegét visszamenőlege-
sen is alkalmazni lehet, akár 2014 előtti időszakra nézve is. Ami pedig a 
2017. július 10. után odaítélt támogatásokat illeti, a 2017. július 10. után 
hatályba lépett támogatási programokra és az e dátum után odaítélt ad 
hoc támogatásokra az új szabályokat kell alkalmazni. A 2017. július 10-
én már létező támogatási programoknál pedig hat hónap átmeneti idő áll 
rendelkezésre, azaz legkésőbb 2018. január 10-éig még a régi szabályok 
szerint (de az új szabályok is alkalmazhatók), viszont utána már csak az 
új szabályok alapján ítélhető oda támogatás.

4. Összegzés

Elhamarkodott lenne az új támogatási kategóriák és az áttelepítési sza-
bályok részletes bemutatása nélkül teljes mérleget vonni, de a fentiek 
alapján annyi előrebocsátható, hogy a csoportmentességi rendelet támo-
gatási kategóriáinak bővítése és a bejelentési határértékek módosítása a 
bemutatott okokra fi gyelemmel szervesen illeszkedik az állami támoga-
tási szabályozás korszerűsítésének folyamatába. A többi változást vegyes 
jellegük miatt nehéz összességükben értékelni. Vannak közöttük a ked-
vezményezettek és a támogatást nyújtók életét megkönnyítő, lehetősé-
geiket bővítő lépések, ezek mindenképp üdvözlendőek. Akadnak olyan 
módosítások is, amelyek a korábbi szabályozás apróbb logikátlanságait, 
inkoherenciáit szüntetik meg, de ezeknek többségükben elhanyagolható 
a gyakorlati jelentőségük (gyakran azért, mert a tagállamok már eleve 
az új szabályozásnak megfelelően alkalmazták a szabályokat). Továbbá 
vannak olyan változások is, amelyek összességükben szigorításként érté-
kelendőek: az áttelepítés szabályainak külön bemutatott átalakítása min-
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denképpen ilyen, de a 22. cikket érintő, a tevékenység átvételével kap-
csolatos módosítás is ide sorolható. Ilyen szigorításból szerencsére kevés 
van, viszont nem kizárólag a korlátozó jellegük, hanem amiatt is kriti-
zálhatóak, hogy az új szabályok rengeteg gyakorlati problémát vetnek 
fel, ami a csoportmentességi rendelet esetén visszás, hiszen bizottsági 
előzetes kontroll híján szerencsésebb lenne egy egzaktabb szabályozás.

Végkövetkeztetésként annyi elmondható, hogy a Bizottság érdemben 
hozzányúlt a jogszabályhoz, még több szabadságot adott a tagállamok-
nak a támogatás intézkedéseik kialakításában mind az új, mind a meglé-
vő támogatási kategóriák esetében, a három évnyi joggyakorlat alapján 
elvégzett sok, kisebb jelentőségű korrekciót, azonban néhány lényeges 
ponton szigorította a csoportmentességi rendelet feltételrendszerét, rá-
adásul úgy, hogy az új szabályozási tartalom gyakran bizonytalanságot 
okoz. Ettől függetlenül valószínűsíthető, hogy ezzel elkészült a nagy mű, 
a Bizottság 2020–2021-ig már nem fog változtatni az állami támogatá-
si szabályozás központi elemén, a csoportmentességi rendeleten, azaz 
legalább a következő bő két évben a most kiadott módosító rendelettel 
megállapított szöveget kell véglegesnek tekintenünk. A befejezett mű pe-
dig ugyan rugalmasabb és nagyobb mozgásteret enged a tagállamoknak, 
de a nem tökéletes új szabályok alkalmazása is várhatóan ugyanakkora 
kihívás lesz a tagállami szintű döntéshozóknak és az állami támogatási 
szakembereknek, mint a régieké.


