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A turizmus olyan tevékenységek, szolgáltatások és ágazatok összessége, 
melyeknek célja az utazással elérhető élmény nyújtása, beleértve az utazást, 
a szállást, az étkezési lehetőségeket, a boltokat, a szórakozási lehetőségeket 
és egyéb, a vendéglátással kapcsolatos olyan szolgáltatásokat, amelyeket 
az otthonuktól távol lévő egyéneknek vagy csoportoknak kínálnak. A tu-
rizmus a világgazdaság egyik legdinamikusabb fejlődő ágazata. Jelentősen 
hozzájárul az új munkahelyteremtéshez és jövedelemtermeléshez. 

Egyes tagállamok régóta szeretnék, ha a turizmusra nem az általános 
állami támogatási szabályok, hanem külön ágazati szabályok vonatkozná-
nak, ugyanúgy ahogy például a szállításra. Kérik ezt azért, mert úgy gon-
dolják, hogy a turizmus támogatására a hatályos általános szabályok nem 
igazán alkalmasak, mert nincsenek tekintettel az ágazat specifi kumaira.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) azonban évek óta 
mereven elzárkózik attól, hogy a turizmusra ágazatspecifi kus állami 
támogatási szabályokat alkosson. Úgy gondolja, hogy a turizmus több, 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó ágazatot/tevékenységet foglal 
magában: szállások, utazási irodák, foglalási szolgáltatások, marketing, 
szórakozási lehetőségek (pl. vidámparkok, fürdők), kulturális tevékeny-
ségek (pl. múzeumok és színházak), utazási szolgáltatások (pl. légiköz-

*  A szerző a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának (TVI) munka-
társa. A cikkben megjelenő vélemény nem tekinthető a TVI hivatalos álláspontjá-
nak.
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lekedés, hajózás), ezért nem lehet egyetlen egységes ágazati szabályt al-
kotni. A Bizottság álláspontja szerint ugyanakkor az általános szabályok 
keretein belül számos lehetőség van az ágazat támogatásra.

2017 tavaszán a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága (a továb-
biakban: Főigazgatóság) eljuttatott a tagállamoknak egy főigazgatósági 
munkadokumentumot1, amely összefoglalja a Főigazgatóság álláspontját 
arról, hogy milyen lehetőségek vannak a turizmus állami támogatására 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 
108. cikk (3) bekezdésében előírt, a Bizottságnak történő kötelező előze-
tes bejelentés nélkül. Bár a dokumentum elején szerepel, hogy az nem 
tekinthető a Bizottság hivatalos álláspontjának, de iránymutatásul szol-
gálhat arra, hogy a turizmus támogatása esetén mikor nem kell alkal-
mazni az uniós állami támogatási szabályokat, és ha kell, akkor milyen 
lehetőségek vannak az összeegyeztethetőség megteremtésére.

Jelen tanulmány a Főigazgatóság „A turizmus fi nanszírozása és az ál-
lami támogatás” című munkadokumentumát ismerteti, kiegészítve azok-
kal az információkkal, amelyeket a Főigazgatóság munkatársai a tagál-
lamok Támogatások Vizsgáló Irodáival történt személyes találkozóján 
mondtak el a kérdés megvitatása során.

A dokumentum a turisztikai infrastruktúrák (pl. információs közpon-
tok vagy szállások) építésének és működtetésének támogatásával, vala-
mint a turizmussal kapcsolatos tevékenységek (pl. a turizmussal kap-
csolatos szóróanyagok előállítása és terjesztése, desztinációmarketing) 
támogatásával foglalkozik. A munkaanyag először leírja, hogy mely ese-
tekben nem kell az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni, majd 
összefoglalja azokat az eseteket, amikor az intézkedés állami támogatás-
nak minősül, de nem szükséges az előzetes bejelentés a Bizottság felé. 

1. Mikor nem kell az uniós állami támogatási szabályokat 
alkalmazni?

Ahhoz, az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen, az 
EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésben foglalt összes feltételnek egy-
szerre kell teljesülnie. Ezek a feltételek a következők: 

1  http://tvi.kormany.hu/turisztikai-tevekenysegek-allami-tamogatasi-szempontu-
vizsgalata.
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1. a kedvezményezett vállalkozásnak minősül (gazdasági tevékeny-
ség végzése),

2. az intézkedés állami forrást nyújt vagy betudható az államnak,
3. előnyt jelent az érintett vállalkozás(ok) részére,
4. szelektív, azaz csak bizonyos vállalkozást, régiót vagy ágazatot 

részesít előnyben, 
5. torzít(hat)ja a versenyt vagy annak torzításával fenyeget,
6. befolyásol(hat)ja a tagállamok közötti kereskedelmet.

A turizmus támogatásának szempontjából különösen az első, a har-
madik és a hatodik feltétel nem teljesülését indokolt részletesen meg-
vizsgálni.

1.1. Nem gazdasági tevékenység

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás 
fogalmáról szóló bizottsági közlemény (a továbbiakban: NoA vagy az 
állami támogatás fogalmáról szóló közlemény)2 12. pontja értelmében 
„a[z Európai] Bíróság következetes ítélkezési gyakorlata szerint bármely 
tevékenység, amelynek keretében valamely piacon árukat és szolgáltatá-
sokat kínálnak, gazdasági tevékenységnek minősül”.

Azok a tevékenységek, amelyekhez hasonló piaci alapon végzett tevé-
kenység nem létezik, és az állam nem díjazás ellenében végzi, továbbá az 
az állam alapvető közfeladata és felelőssége, nem minősülnek gazdasági 
tevékenységnek. 

A turizmus területén erre példa: 
– a nagyközönség számára épült, mindenki számára elérhető, jöve-

delmet nem termelő létesítmények, mint például a turistainformá-
ciók, a gyalog- és kerékpárutak, a lovas ösvények, a tanösvények 
(akár megfi gyelőhelyekkel, tornaeszközökkel vagy táblákkal), a 
parkok, az ingyenesen használható, piknikre alkalmas területek, 
a nyilvános WC-k, a mólók és a lebegő mólók, a sétányok, a sípá-
lyák (a felvonó nem tartozik ide, mert az térítésköteles); 

2  http://tvi.kormany.hu/tamogatas.
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– az ingyenes kulturális és turisztikai információs anyagok (pl. a 
szórólapok, a térképek, a vonat- és buszmenetrend) előállítása és 
terjesztése;

– a kulturális vagy turisztikai tevékenységről ingyenes informáci-
ókat kínáló honlapok üzemeltetése, applikációk készítése és elér-
hetővé tétele;

– ingyenes látogatások és túrák,
– általános úti cél marketing (pl. egy országról, egy régióról, egy 

városról promóciós kampány, felvételek megjelenítése a TV-ben 
vagy honlapon), ingyenes információs rendezvények, általános 
információkat tartalmazó honlap, de ezek a marketing kiadvá-
nyok, honlapok nem tartalmazhatnak hirdetési és foglalási lehe-
tőséget, mert ez utóbbiak gazdasági tevékenységnek minősülnek. 
Az általános információk keretében továbbá nem lehet egy vagy 
több terméket/szolgáltatást hirdetni. Például egy adott térség szál-
láslehetőségeit semlegesen kell bemutatni, anélkül, hogy az egyes 
szálláslehetőségek vagy a szállásadók kerülnének bemutatásra. A 
szolgáltatók bemutatásának térítésmentesnek kell lennie és nem 
lehet szelektív, azaz bármely szolgáltató csatlakozhat.

– A kulturális vagy természeti örökség megőrzése, amennyiben 
ezek fi nanszírozásának kevesebb mint fele3 származik belépők, 
jegyek értékesítésből vagy egyéb kereskedelmi bevételekből (pl. 
ajándéktárgyak, képeslapok, hirdetés, foglalási lehetőség).

Általában nem életszerű, hogy egy infrastruktúrához csak nem gaz-
dasági tevékenység kapcsolódik, különösen igaz ez a turizmus területén. 
Milyen szabályoknak kell megfelelni, ha egy létesítménynek nem gazda-
sági és gazdasági tevékenysége is van?

A vegyes használatú infrastruktúrák esetében, amennyiben az ún. já-
rulékos jellegű használat (ancilliarity) feltételei teljesülnek, ezen infra-
struktúra egésze nem gazdasági tevékenységnek minősül, és az állami 
támogatási szabályokat nem kell alkalmazni. Járulékos jellegű haszná-
latról akkor beszélhetünk, „ha a gazdasági tevékenységekre ugyanazokat 
a forrásokat – például nyersanyagot, berendezéseket, munkaerőt vagy 
állóeszközöket – használják fel, mint a nem gazdasági jellegű elsődleges 

3  NoA 34. pont.
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tevékenység során”,4 és a gazdasági tevékenységre évente allokált kapa-
citás nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának húsz 
százalékát5. Például, ha egy látogatóközpont az ingyenes kiadványok ter-
jesztése és a látogatók fogadása mellett képeslapokat és fi zetős túrákat is 
árul, ez utóbbiak akkor minősíthetőek járulékos tevékenységnek, ha az 
ezt kínáló rész helyigénye kevesebb mint 20%-a a központ területének, 
és az ezekre eső munkaerőköltség is e határérték alatt marad.

A járulékos használat nem keverendő a majdnem kizárólag nem gaz-
dasági tevékenységre használt infrastruktúrák szokásos létesítményeivel 
(customary amenities) (pl. múzeumban étterem vagy ajándéktárgybolt 
van, vagy parkolás fi zetős a létesítménynél). A nem gazdasági tevékeny-
ségre használt infrastruktúrák szokásos létesítményeinek tevékenysége 
általában nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, ezért esetükben 
az uniós állami támogatási szabályok nem alkalmazandóak.6 

A turizmus területén ugyanakkor bizonyos tevékenységek egyértel-
műen gazdasági tevékenységnek minősülnek. Ilyen például a jegyérté-
kesítés, a fi zetős túrák megszervezése és lebonyolítása, utazással kap-
csolatos könyvek kiadása, ajándéktárgyak, szálláshelyek értékesítése, 
hirdetés, utazásszervezés.

Ha egy szolgáltató nem gazdasági és gazdasági tevékenységet egy-
aránt végez, és a nem gazdasági tevékenységét fi nanszírozza az állam, 
akkor ki kell zárni, hogy a nem gazdasági tevékenységre kapott forrá-
sokkal a szolgáltató a gazdasági tevékenységét fi nanszírozza (keresztfi -
nanszírozás). Ezt például úgy lehet biztosítani, hogy csak a nem gazda-
sági tevékenység nettó költségei (a nem gazdasági tevékenység költségei 
– az esetleges ebből származó bevételek) kerülnek fi nanszírozásra, és 
a nem gazdasági, valamint a gazdasági tevékenységekről a szolgáltató 
elkülönült nyilvántartást vezet. 

 1.2. A tagállamok közötti kereskedelem érintettségének hiánya

E feltétel tekintetében sokáig az volt a Bizottság álláspontja, hogy a 
tagállamok közötti kereskedelem érintettsége majdnem minden eset-

4  NoA 207. pont.
5  NoA 305. lábjegyzet.
6  NoA 207. pont.
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ben fennáll. Változás 2015-ben következett be, amikor a Bizottság több 
döntésében7 – eseti alapon vizsgálva – kimondta, hogy lehetnek olyan 
intézkedések, amelyek pusztán helyi jelentőségűek, és ezért nem érintik 
a tagállamok közötti kereskedelmet, így esetünkben nem kell az uniós 
állami támogatási szabályokat alkalmazni. Ezt az irányvonalat erősí-
ti a 2016-ban megjelent állami támogatás fogalmáról szóló közlemény, 
melynek 196. pontja értelmében léteznek helyi jelentőségű intézkedések, 
melyek az adott tagállamon belül korlátozott területre kiterjedően értéke-
sített olyan termékeket, illetve szolgáltatásokat érintenek, amelyek más 
tagállamokból valószínűleg nem vonzanak vevőket, továbbá az intézke-
déseknek előreláthatóan nincs a marginálist meghaladó hatása a határo-
kon átnyúló beruházások vagy letelepedés feltételeire.

Ez a gyakorlatban az alábbi feltételek együttes teljesülését jelenti:
– a vizsgálatot eseti alapon kell lefolytatni,
– az adott intézkedésnek korlátozott földrajzi hatálya van,
– főleg helyiek (az azonos tagállamban letelepedett személyek he-

lyinek számítanak) használják, de a Bizottság a tagállamok több-
szöri kérésére sem adott útmutatást arra vonatkozóan, hogy a más 
tagállamokból érkezők aránya mekkora lehet,

– kevés annak az esélye (pl. nyelvi okok vagy a szolgáltatás jellege 
miatt), hogy a támogatás hatást gyakoroljon (pl. kiszorítson a pi-
acról vagy megakadályozza a piacra lépést) a határon túli befek-
tetésre, a letelepedésre.

A kereskedelem érintettsége tehát nem áll fenn automatikusan azért, 
mert a turizmus ágazat a támogatás kedvezményezettje. Példa lehet a 
hazai vendégkört vonzó fejlesztések támogatása.

A fenti tesztet kell alkalmazni a gazdasági tevékenységekre, például a 
térítés ellenében igénybe vehető szabadidős-létesítményekre vagy a fi ze-
tős piknik-helyekre.

Kérdésként merül fel, hogy a határ közelében lévő létesítmények ese-
tében van-e lehetőség ezen kizárás alkalmazására, hiszen a határ közel-
sége miatt a használók között nagy valószínűséggel biztosan vannak kül-
földiek. Jelenleg a Főigazgatóság arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
azt kell vizsgálni, hogy az adott termék/szolgáltatás vonz-e külföldieket, 

7  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_en.htm.
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nem pedig azt, hogy a vonzáskörzeten (a Dorsten uszoda ügyében8 a Bi-
zottság ötven km-ben határozta meg a vonzáskörzetet) kívülről érkez-
nek-e turisták. Ugyanakkor a határ melletti településeken is elképzelhe-
tők olyan termékek/szolgáltatások, amelyek csak a helyieket vonzzák.

A vonzáskörzet megállapításához az alábbi szempontokat kell fi gyelem-
be venni: a) az infrastruktúra elhelyezkedése, b) a helyi használók túlsú-
lya, c) az infrastruktúra teljes kapacitása helyi használókhoz viszonyítva, 
illetve d) más turizmust szolgáló létesítmények megléte az adott területen.

Ez a vonzáskörzet-teszt nemcsak az infrastruktúra, hanem más, a tu-
rizmussal összefüggő tevékenység esetében is használható. Elképzelhető 
tehát, hogy egy entitás több – részben gazdasági és részben nem gazda-
sági – szolgáltatást kínáló tevékenysége kívül esik az uniós állami tá-
mogatási szabályok hatókörén, mivel annak csak helyi jelentősége van. 
A szolgáltatások esetében a következők vizsgálandók: a) a szolgáltatást 
csak korlátozott földrajzi területen kínálják-e, b) az azt igénybe vevők 
között a külföldiek száma kicsi-e, és c) léteznek-e hasonló s  zolgáltatást 
nyújtók más tagállamokban is.

A kulturális infrastruktúra tekintetében az állami támogatás fogalmá-
ról szóló közlemény 197. pontja alapján „csak az olyan nagy és elismert 
kulturális intézmények és események javára nyújtott tagállami fi nanszí-
rozás érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet, amelyeket hazai ré-
giójukon kívül széles körben reklámoznak”. Így a kultúra területén az 
előbbi körön kívül eső intézmények esetében a fenti részletes teszt elvég-
zése nem szükséges.

1.3. Az előny hiánya

Az állami támogatás fogalmáról szóló közlemény 66. pontja szerint az 
EUMSZ „107. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az előny olyan 
gazdasági előny, amelyet egy adott vállalkozás rendes piaci körülmények 
között – azaz állami beavatkozás nélkül – nem tudott volna megszerezni”.

Az előny kizárása kapcsán az általános elveket kel alkalmazni a tu-
rizmus területén. Az előny kizárására a Főigazgatóság munkaanyaga két 
esetet említ:

8  A Bizottság N 258/00 számú, Németország – Dorsteni élményfürdő ügyben ho-
zott határozata, HL C 172, 2001. 06. 16., 16. o.
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1. a piaci magánbefektetői elv teljesülését, 
2. a közszolgáltatások kapcsán, az ún. Altmark-kritériumoknak való 

megfelelés.9 

ad 1. Az előny abban az esetben zárható ki, ha a forrást az állam a piaci 
magánbefektető elve (Market Economy Investor Principle, MEIP) alap-
ján nyújtja. Az elv lényege, hogy az állam (illetve állami befolyás alatt 
álló vállalkozás) egy adott intézkedése kapcsán alapvetően a piaci szem-
pontokat és piaci érdekeit fi gyelembe véve – a profi tmaximalizálás szem-
pontjától vezérelve – jár el, azaz beavatkozása az adott piaci körülmé-
nyek között bármely piaci magánbefektető szempontjából is indokolható. 
Az elv teljesülésének bizonyítását segíti, ha az állammal egyidőben és 
azonos feltételek mellett független piaci szereplő is „beszáll” a tranzak-
cióba, legalább 30%-ban. Például az önkormányzat és egy piaci szereplő 
közösen indít foglalási honlapot, amely az adott település szállásait és 
egyéb turisztikai szolgáltatásait kínálja jutalékért.

Ha az állam egyedül hajtja végre az intézkedést, akkor a piaci magán-
befektető elvének teljesülését olyan (külső szakértők által is jóváhagyott) 
üzleti tervvel lehet bizonyítani, amely demonstrálja, hogy a beruházás a 
befektetők számára a hasonló projektben résztvevő gazdasági szereplők-
től elvárt normál piaci megtérülési rátát biztosít.

ad 2. Az Altmark-feltételek betartásával adott közszolgáltatásra való meg-
bízás tekintetében az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülni ahhoz, 
hogy e kivétel alkalmazható legyen. Az előny akkor zárható ki, ha

i. a turisztikai tevékenységet tényleges közszolgáltatási kötelezett-
ségnek kell tekinteni, amelyre vonatkozóan a közszolgáltatási kö-
telezettség egyértelműen meghatározott;

ii. a közszolgáltatás ellentételezése kiszámításának feltételeit tárgyi-
lagos és átlátható módon, előzetesen kell megállapítani; 

iii. az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötele-
zettségek végrehajtása során felmerülő nettó költségeket és mél-
tányos nyereséget;

9  Ld. C-280/00. számú eset, Altmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg 
[EU:C:2003:415], valamint A Bizottság közleménye az európai uniós állami támo-
gatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának el-
lentételezésére való alkalmazásáról, HL C 8, 2012. 01. 11., 4. o. 
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iv. a közszolgáltatót vagy közbeszerzési eljárás keretében választják 
ki, és ez biztosítja, hogy a szolgáltatás a legkevesebbe kerüljön 
a közösségnek, vagy az ellentételezés nem haladhatja meg azt a 
mértéket, amennyit egy hatékony vállalkozás kérne. 

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak minősített szolgál-
tatásoknak az egyes polgároknak vagy a társadalom egészének érdekét 
kell szolgálniuk,10 és nem lehet közszolgáltatási kötelezettséget előírni 
olyan tevékenységek kapcsán, amelyeket rendes piaci körülmények kö-
zött működő vállalkozások már nyújtanak.11

Tekintettel arra, hogy a piacon számos szolgáltatást nyújtanak, és az 
állam általában a turizmust támogatja, nem pedig a polgárokat közvetle-
nül, ezért a Főigazgatóság álláspontja szerint nagyon szűk lehetőség van 
a közszolgáltatásra vonatkozó szabályok alkalmazására e területen. Példa 
lehet az alacsony jövedelmű családok szálláslehetőségeinek támogatása, 
de ebben az esetben a tagállamnak egyértelműen el kell határolnia a köz-
szolgáltatás hatálya alá tartozó szolgáltatásokat a piaci szolgáltatásoktól.

Amennyiben három év alatt az ellentételezés mértéke nem haladja 
meg az 500 000 eurót, közszolgáltatási de minimis támogatás is adható, 
ha a vonatkozó rendelet12 összes feltétele teljesül. 

2. Bizottsági bejelentés nélkül nyújtható támogatások

Amennyiben az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek 
mindegyike teljesül, azaz az 1. pontban említett kivételek nem alkalmaz-
hatóak, bizottsági bejelentés nélkül, tagállami hatáskörben az alábbi sza-
bályokkal összhangban nyújtható támogatás.

10  A Bizottság közleménye az európai uniós állami támogatási szabályoknak az álta-
lános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalma-
zásáról, HL C 8, 2012. 01. 11., 4. o. 50. pont.

11  A Bizottság közleménye az európai uniós állami támogatási szabályoknak az álta-
lános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalma-
zásáról, HL C 8, 2012. 01. 11., 4. o. 48. pont.

12  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU 
bizottsági rendeletnek, HL L 114, 2012. 04. 26., 8–13. o.
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Bár e támogatások bizottsági engedély nélkül adhatók, a hatályos hazai 
szabályok13 alapján a támogatást nyújtó köteles a támogatási intézkedés 
tervezetét a Miniszterelnökségen belül működő Támogatásokat Vizsgáló 
Irodával14 engedélyeztetni annak meghirdetése/bevezetése előtt.

2.1. Csoportmentességi rendelet15

A csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások mente-
sülnek a Bizottság általi előzetes jóváhagyás kötelezettsége alól. Az e 
rendelet alá tartozó támogatások közül a turizmus kapcsán különösen az 
alábbi jogcímek lehetnek érdekesek.

– Helyi infrastruktúrára irányuló támogatása (56. cikk): Olyan inf-
rastruktúra irányuló fejlesztés támogatható e jogcím alatt, amely 
„helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet 
javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesz-
téséhez”. A Bizottság az infrastruktúrát meglehetősen szélesen 
értelmezi, belefér a fogalomba a hotelek, a parkok, vagy a lovag-
lással kapcsolatos infrastruktúrája is. A ‘helyi’ a gyakorlatban 
kicsit jelent, és kicsi az, ami a jogcímhez tartozó bejelentési ér-
tékhatár16 (10 millió eurós projekt nagyság) alatt van. Nincs egyéb 
követelmény arra nézve, hogy az infrastruktúrát a helyi közösség-
nek kell használnia, így a turizmussal összefüggő infrastruktúra 
nincs kizárva e jogcím hatálya alól. Hangsúlyozandó az is, hogy a 
jogcím a tulajdonos szempontjából sem támaszt követelményeket, 
ezért akár állami (önkormányzati), akár magántulajdonban lévő 
infrastruktúra is a hatálya alá tartozhat.

13  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rende-
let.

14  tvi.kormany.hu.
15  A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. 

cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal össze-
egyeztethetővé nyilvánításáról, HL L 187, 2014. 06. 26., 1. o.

16  A csoportmentességi rendelet 4. cikke határozza meg, hogy az egyes jogcímek ese-
tében a rendelet mekkora projektméretig vagy támogatás mértékig alkalmazható. 
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A csoportmentességi rendelet 56. cikk (6) bekezdése értelmé-
ben a „támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható 
költségeknek és a beruházás működési eredményének a különb-
ségét” (fi nanszírozási hiány – funding gap) a projekt (és nem az 
infrastruktúra!) élettartalma alatt. E rendelkezés ellensúlyozza 
azt, hogy e jogcím alatt széles körben magas támogatási mértéke-
ket lehet adni, és megakadályozza, hogy hogy az infrastruktúra 
tulajdonosa a magas támogatási arány miatt extraprofi tot reali-
záljon. A fi nanszírozási hiány számításánál ésszerű nyereség is 
elszámolható.

– Regionális beruházási támogatás a csoportmentességi rendelet I. 
fejezetének és a 13. és 14. cikkeiben foglalt szabályok betartása 
mellett adható. Azt, hogy ezen a jogcímen hol és mennyi támoga-
tás adható az ún. regionális támogatási térkép17 szabályozza. Ma-
gyarországon a regionális támogatási térképet18) az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 
22.) Korm. rendelet 25. cikke tartalmazza.

– A kis- és középvállalkozások a csoportmentességi rendelet 17. (a 
KKV-knak nyújtott beruházási támogatás), 18. (a KKV-k részére 
tanácsadáshoz nyújtott támogatás) és 19. (a KKV-k vásárokon való 
részvételéhez nyújtott támogatás) cikkei alapján is támogathatók.

– Amennyiben az 1. pontban leírtak nem teljesülnek, a kultúrával 
és természetvédelemmel összefüggő célok a csoportmentességi 
rendelet 53. cikke alapján támogathatók.

– A sportlétesítmények és multifunkcionális szabadidős létesítmé-
nyek támogatására a csoportmentességi rendelet 55. cikke ad le-
hetőséget. Multifunkcionális létesítménynek az olyan létesítmé-
nyek minősülnek, amelyek sportolási lehetőség mellett kulturális 
vagy rekreációs szolgáltatást is kínálnak. A multifunkcionális 
turisztikai létesítményekre (pl. vidámparkokra, szállodai létesít-

17  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az ál-
talános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozá-
sok javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra 
való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat, HL L 7, 2012. 01. 11., 
3–10. o.

18  http://tvi.kormany.hu/regionalis-tamogatasi-terkep.
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ményekre) azonban nem lehet az 55. cikk szerint támogatást adni, 
csak a 14. cikk (regionális beruházás) alapján. A gyógy- és well-
ness-fürdők a Bizottság értelmezése szerint multifunkcionális lé-
tesítményeknek minősülnek és támogathatók az 55. cikk alapján.

2.2. De minimis rendelet19

A de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen is támogatható a tu-
rizmus ágazat, amennyiben a vonatkozó bizottsági rendelt feltételei telje-
sülnek. Az általános de minimis támogatásról az 1407/2013/EU bizottsá-
gi rendelet rendelkezik. Ennek értelmében egy és ugyanazon vállalkozás 
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi 
év során a Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti ke-
reskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 
esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Csekély összegű 
támogatás teherszállító járművek vásárlására nem vehető igénybe. 

2.3. Közszolgáltatási határozat

Amennyiben egy adott szolgáltatás közszolgáltatásnak minősül (lásd az 
1.3. pontban az Altmark-feltételről írottakat), és az ellentételezés mértéke 
nem haladja meg a megbízás időtartama alatt éves átlagban a 15 millió 
eurót, a közszolgáltatási határozatban foglalt további feltételek (közszol-
gáltatási kötelezettség meghatározása és megbízás, az ellentételezés fel-
tételei előzetes és átlátható módon megállapításra kerülnek, nem lehet 
túlkompenzáció) teljesítése esetén bizottsági bejelentés nélkül adható az 
ellentételezés. 

19  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély ösz-
szegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/
EU bizottsági rendelet, HL L 352, 2013.  12. 24., 1. o.


