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1. Bevezetés

Egy ország (régió) gazdasági fejlettségének egyik megkerülhetetlen té-
nyezője a megfelelő közlekedési hálózat megléte. Az alsóbb szintű te-
rületi egységek közötti kapcsolatok kialakítása, elérhetőségük javítása 
alapvető gazdaságfejlesztési feladat, mivel az infrastruktúra-hálózat 
elérhetősége és minősége nagymértékben meghatározza az adott terü-
let társadalmi-gazdasági viszonyait. Jelentős előnyt jelent, ha egy régió 
vagy város légi úton is megközelíthető, hiszen a határon átnyúló tőke-
befektetések is legtöbbször olyan területre irányulnak, mely közelében 
biztosított a légi összeköttetés. A repülőterek fejlesztése azonban – mint 
minden közlekedési infrastruktúra-fejlesztés – tőkeigényes, és legfeljebb 
hosszútávon megtérülő beruházás.

A fejlett közlekedési hálózatok és a gazdasági fejlettség összefüggését 
az EU 2020 stratégia is hangsúlyozza,1 mivel a magas színvonalú infra-
struktúra-hálózatok jellegüknél fogva alkalmasak arra, hogy csökkent-

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

1  Az Európa 2020 stratégia több célkitűzés tekintetében is kiemeli a közlekedési inf-
rastruktúra fontosságát az EU fenntartható növekedési stratégiájának részeként, 
mint például az ipar számára az egységes piachoz és a nemzetközi piachoz való ha-
tékony hozzáférést biztosító közlekedési és logisztikai hálózatok kialakítása révén.
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sék a regionális különbségeket, fokozzák a mobilitási képességet és kész-
séget, ezáltal hozzájárulnak az Európai Unió gazdasági növekedéséhez 
és a közös érdekű uniós célkitűzésekhez.

A légi közlekedés 1997-es liberalizációját követően az ágazat roha-
mos fejlődésnek indult, ugyanakkor az Európai Unió versenyjogi szabá-
lyozása csak a közelmúltban enyhített az ágazatba irányított tagállami 
források feletti bizottsági kontroll tekintetében azzal, hogy egyes légi 
közlekedéssel kapcsolatos támogatások az Európai Bizottsághoz (a to-
vábbiakban: Bizottság) történő előzetes bejelentési eljárás2 nélkül, tagál-
lami hatáskörben is biztosíthatóak. A Bizottság Versenypolitikai Főigaz-
gatósága 2017. május 17-én fogadta el az ún. általános csoportmentességi 
rendeletet3 módosító bizottsági rendeletet,4 amely a regionális repülőte-
rek számára nyújtható beruházási és működési támogatási kategóriával 
kibővítette a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősülő tagállami in-
tézkedések körét. Jelen írás röviden összefoglalja, hogy a légiközlekedési 
ágazatban mely esetekben nyújtható támogatás az uniós versenyjogi sza-
bályok hatályán kívül, valamint ismerteti a csoportmentességi rendelet új 
rendelkezéseit, amelyek teljesülése esetén az egyébként állami támoga-
tásnak minősülő intézkedés tagállami hatáskörben engedélyezhető.

2. Állami támogatásnak nem minősülő intézkedések

Az uniós belső piac hatékony működésének védelme érdekében fősza-
bályként tiltott az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a további-

2  Az EUMSZ 108. cikk (3)–(4) bekezdése.
3  A Szerződés 107. és 108. cikk 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. (a továbbiakban: 651/2014/
EU bizottsági rendelet).

4  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 2017/1084/EU bizottsági 
rendelet, HL L 156, 2017. 06. 20., 1. o.
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akban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás nyúj-
tása. E rendelkezés alapján azok a tagállami intézkedések minősülnek 
tiltott állami támogatásnak, melyek tekintetében az alábbi feltételek egy-
szerre teljesülnek:

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.

Amennyiben a fenti fogalmi elemek közül valamelyik nem teljesül, 
a támogatásra nem kell alkalmazni az uniós állami támogatási szabá-
lyokat. A Bizottság joggyakorlata alapján a légi közlekedés támogatása 
tekintetében a vállalkozás fogalom (gazdasági tevékenység végzése) és a 
tagállamok közötti kereskedelem érintettsége érdemel részletesebb vizs-
gálatot.

2.1. Gazdasági tevékenység

Az Európai Bíróság következetes joggyakorlata szerint bármely tevé-
kenység, amely keretében valamely piacon árukat és szolgáltatásokat 
kínálnak, gazdasági tevékenységnek minősül.5 Egy repülőtéren számos 
szolgáltatással találkozhatunk. Ezek címzettjei egyrészről maguk a lé-
gitársaságok, másrészről pedig az utazóközönség. A légitársaságoknak 
a repülőtér által nyújtott szolgáltatások a repülőtéri infrastruktúrához, 
annak használatához kapcsolódnak [pl. repülőgépek földi kiszolgálása, 
rakomány (poggyász) kezelés], míg az utasoknak és más használóknak 
nyújtott szolgáltatások jellemzően olyan kereskedelmi célú tevékenysé-
gek, amelyek elválnak a repülési tevékenységtől (pl. helyiségbérlet bolt- 
és étteremüzemeltetők részére, parkolási és szállodaszolgáltatási tevé-

5  Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének 
(1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról, 2016/C 262/01 (a további-
akban: Közlemény) 7. pont.
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kenység). Az Európai Bíróság az Aéroports de Paris6 és a Leipzig-Halle7 
ügyekben egyértelműen kimondta, hogy a repülőtér-működtetés gazda-
sági tevékenységnek minősül. A klasszikus értelemben vett üzemeltetési 
tevékenységtől az esetjog alapján nem különíthető el az infrastruktúra 
megépítéséből, kibővítéséből álló tevékenység pusztán azon az alapon, 
hogy az utóbbit – a már említett tőkeigényesség miatt – jellemzően nem 
magánvállalkozások fi nanszírozzák saját kockázatvállalásuk mellett. A 
le- és felszállópályák (valamint a csatlakozó kiszolgáló létesítmények) 
ugyanis a repülőtér üzemeltetője által végzett gazdasági tevékenységek 
elengedhetetlen elemeit képezik, és az infrastruktúra építése, fejlesztése 
a repülőtér számára lehetővé teszi a fő gazdasági tevékenységének gya-
korlását, fejlesztését.8

A Bizottság ugyanakkor elismeri, hogy egy repülőtér nem minden 
tevékenysége minősül gazdasági tevékenységnek, így például az állam 
közhatalmi feladatai gyakorlása körébe tartozó alábbi tevékenységek 
nem gazdasági jellegűek:

– légiforgalom-irányítás,
– rendészeti, vámügyi, tűzoltói tevékenységek,
– a polgári légi közlekedés jogellenes cselekményekkel szembeni 

védelmét szolgáló tevékenységek.9 

6  T-128/98. számú ügy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
CELEX%3A61998TJ0128. 

7  C-288/11. P. számú ügy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=
CELEX%3A62011CJ0288. 

8  Ld. részletesen a Leipzig–Halle ítélet 92–100. pontjait.
9  A Bizottság megítélése szerint azonban a védelmi feladatok körében már gazdasá-

gi tevékenységnek tekintendő az olyan fegyveres biztonsági szolgálat, amely nem 
feltétlenül és kizárólag a repülőtérhez való hozzáférés során végez biztonsági ellen-
őrzést, hanem amelynek tevékenysége a repülőtér általános (létesítményen belüli) 
védelmét szolgálják. Ugyanígy a tűzoltói tevékenység vonatkozásában a légijármű-
mentési és tűzoltási tevékenység közhatalmi tevékenységnek minősül, azonban a 
repülőtér egyéb létesítményeit biztosító berendezések (pl. a terminálban található 
tűzjelző és tűzoltó készülékek) már a repülőtér kereskedelmi működéséhez kapcso-
lódnak, ezáltal gazdasági tevékenységnek tekintendők.
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Az ezen tevékenységek végrehajtásához szükséges infrastruktúrákba 
és eszközökbe (pl. biztonsági kerítés,10 csomagátvizsgáló berendezés, 
repüléstájékoztató szolgálat11 stb.) történő beruházás állami fi nanszíro-
zása nem tartozik az EUMSZ 107. cikkének hatálya alá, ha – főszabály-
ként – (i) a támogatás mértéke csak a szükséges költségekre korlátozódik 
(túlkompenzáció elkerülése), (ii) a vállalkozás elkülönített nyilvántartást 
vezet a nem gazdasági tevékenységhez kapott támogatásról (keresztfi -
nanszírozás tilalma) és (iii) a nem gazdasági tevékenységek közfi nanszí-
rozása nem vezet a repülőterek közötti jogtalan hátrányos megkülönböz-
tetéséhez.12

Ez utóbbi feltétel hiánya a gyakorlatban azt eredményezi, hogy az ön-
magában nem gazdasági tevékenységre nyújtott támogatást az EUMSZ 
107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásként kell 
kezelni akkor, ha az azonos jogi és ténybeli helyzetben lévő repülőterek 
közül egyesek az állami támogatás révén mentesülnek valamely költség 
megfi zetése alól, mások pedig nem, ezáltal a támogatott repülőterek a 
piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben részesülnek.

2.2. A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége

A légi közlekedés legtöbbször határokon átívelő tevékenység, és még a 
kisebb kapacitásokkal rendelkező repülőterek is hatással lehetnek a tag-
államok közötti kereskedelemre, így a részükre nyújtott támogatások az 
ágazaton belüli versenyfeltételek torzulását okozhatják. Más a helyzet 
akkor, ha az adott repülőtér elsősorban helyi felhasználókat szolgál ki, 
ezáltal helyi szintre korlátozza a nyújtott szolgáltatásokért folyó ver-
senyt, és így a határon átnyúló beruházásokra gyakorolt hatás valóban 

10  Ide nem értve a repülőteret körülvevő kerítést, amely a reptértulajdon elkerítésére 
szolgál, ezért az erre irányuló tevékenység gazdasági tevékenységnek minősül.

11  Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az 
egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról, HL 096, 
31. 03. 2004., 2. cikk 23. pontja szerinti értelemben.

12  Iránymutatás a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról, 
2014/C 99/03., 36–37. pont, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML
/?uri=CELEX:52014XC0404(01)&from=EN. 
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nem haladja meg a marginális mértéket.13 Azt, hogy a gyakorlatban mely 
repülőterek minősülnek helyi jelentőségű, nagyon kicsi (very small) rep-
térnek, a Bizottság nem határozza meg egzakt módon például az utasfor-
galom nagysága vagy a marginális hatás megjelölésével, hanem esetről-
esetre olyan tények és körülmények alapján mérlegel, mint a repülőtér 
funkciója és a nyújtott szolgáltatások (pl. a kiszolgált desztinációk vagy 
a használt légi járművek kapacitása). Az első szempontra példaként szol-
gálhat az, ha a repülőtér elsődlegesen nem a mindennapi közlekedési igé-
nyeket elégít ki, mivel nem rendelkezik menetrend szerinti járatokkal,14 
hanem csupán szabadidős és rekreációs szolgáltatásokat (pl. sport- és 
sétarepülést stb.) nyújt.15 A másik aspektusra vonatkozóan pedig az Isles 
of Scilly16 ügy adhat iránymutatást, mely esetben a Bizottság az Egye-
sült Királyságbeli Cornwall és Devon régió négy regionális repülőtere 
viszonylatában vizsgálta meg a tagállami támogatásokat.

Az SA.38441 (2014/N) számú állami támogatási ügy

Az Egyesült Királysághoz tartozó Scilly szigeten fekvő St. Mary’s repü-
lőtér 45 km-re fekszik a kontinenstől (a hozzá legközelebb eső repülőtér 
a Land’s End repülőtér), 600 m-es kifutópályával17 rendelkezik, utasfor-
galma nagyságrendileg évi 100 000 fő; a reptéren elvégzett beruházás 
a kifutópálya és a terminálépület, illetve a leszállást segítő világítás és 
navigációs eszközök fejlesztését foglalta magában. A másik támogatott 
infrastruktúra a Land’s End repülőtér, amely a kontinensen fekvő másik 
két regionális repülőtérhez képest Newquay-től 77 km-re, Exetertől 200 
km-re fekszik, csupán füves kifutópályával rendelkezett, és az utasfor-

13  Közlemény 197. pont g) alpontja
14  A charterjáratok ebben a tekintetben nem relevánsak, menetrend szerinti járatok 

alatt az 1008/2008/EK rendelet 2. cikkének 16. pontja értendő.
15  A Bizottság „Gyakran ismételt kérdések a légi iránymutatáshoz” című feljegyzésé-

nek 17. pontja, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-121_en.htm.
16  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/252032/252032_1545484_83_5.

pdf.
17  Összehasonlításként az Airbus 320 típusú repülőgép fogadásához minimum két km 

hosszú kifutópálya szükséges, a Budapest és Bécs között közlekedő propelleres 
Bombardier DHC-8-Q400 sem tud fel- és leszállni, ha a kifutópálya hossza nem éri 
el az 1170 métert.
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galma évente nem érte el még az 50 000 főt sem. A Land’s End repülőtér 
fejlesztése szilárd burkolatú kifutópálya építésére, a leszállást segítő vi-
lágító és navigációs rendszer modernizálására irányult. Ez az eset azért 
is érdekes, mert a Bizottság a két támogatási intézkedés állami támo-
gatási szempontú vizsgálata során eltérő eredményre jutott a következő 
érvelés mellett. 

Ad 1. A St. Mary’s repülőtérnek nyújtott támogatás nem eredményezi a 
verseny torzulását és nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, így 
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támoga-
tásnak, mivel:

– a támogatás olyan repülőteret érint, amely kizárólag a fent emlí-
tett régiókban fekvő másik három repülőtérre irányuló légi szol-
gáltatásokat nyújt; sem más belföldi úti célt, sem nemzetközi já-
ratot nem üzemeltet, 
– a repülőtér a helyi adottságok miatt csak olyan kiskapacitású, 
8–16 személyes gépeket tud fogadni, amelyek egyórás repülési 
időt meg nem haladó utakra használhatóak,
– az utasforgalom harmadát a helyi lakosok adják, és a fennmara-
dó kétharmad rész több mint 90%-ában is brit – és azon belül is 
jellemzően a délnyugat-angliai régióból érkező – turisták igényeit 
szolgálja ki a repülőtér. 

Ad 2. A Land’s End repülőtérnek nyújtott támogatás az EUMSZ 107. 
cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül,18 mivel az in-
tézkedés torzíthatja a versenyt és befolyásolhatja a tagállamok közötti 
kereskedelmet. A Bizottság az alábbi indokok alapján jutott erre a követ-
keztetésre:

– annak ellenére, hogy a Land’s End repülőtér nagyon kicsi repü-
lőtér,19 és csak helyi légi szolgáltatásokat nyújt, de ezen kis re-

18  Ugyanakkor a támogatás az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján össze-
egyeztethető a belső piaccal.

19  A Land’s End repülőtér a St. Mary’s repülőtérhez hasonlóan csak 8–16 személyes 
repülőgépeket tud kiszolgálni, és a légitársaságok által üzemeltetett gépek ugyan-
úgy nem rendelkeznek illemhelyiséggel a fedélzeten, ami kizárja e gépek több órás 
repülési időre való alkalmasságukat.
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pülőterek is versenyben állhatnak más repülőterekkel új utasok 
megszerzése érdekében,
– igaz, hogy a Land’s End repülőtér az egyetlen olyan regionális 
repülőtér a kontinensen fekvő vizsgált repülőterek közül, amely 
csak egyetlen desztinációba (a Scilly szigetekre) indít járatot, de
– mivel a Newquay-i és az exeteri repülőtér főként turisztikai cél-
zattal több helyi és regionális járatot is üzemeltet, melynek so-
rán a Scilly szigetekre is repülnek, a Land’s End repülőtér a ré-
szére nyújtott támogatás révén megerősíti pozícióját az azonos 
desztináció tekintetében a másik két repülőtérrel szemben.

A fenti eset is jól szemlélteti azt, hogy a Bizottság még az egy tagál-
lamon belül elhelyezkedő, igen kis kapacitásokkal rendelkező regionális 
repülőterek esetében is megállapíthatja a tagállamok közötti kereskede-
lem érintettségét pusztán azon tény alapján, hogy az egymás vonzáskör-
zetében lévő létesítmények azonos desztinációkat szolgálnak ki.

A fentiekre fi gyelemmel a hazai repülőtér fejlesztést célzó intézkedé-
sek esetén is indokolt esetről-esetre megvizsgálni és megfelelő megala-
pozó dokumentumokkal alátámasztani azokat a helyzeteket, amikor az 
uniós állami támogatási szabályok hatályán kívül biztosítják az intéz-
kedéshez szükséges állami forrást. Kétséges esetekben pedig a csoport-
mentességi rendelet új támogatási jogcíme – a reptérhálózat hazai mérete 
alapján – megfelelő lehetőséget biztosít az állami és önkormányzati fej-
lesztések belső piaccal való összeegyeztethetőségének megteremtéséhez.

3. Tagállami hatáskörben nyújtható támogatások

2007 és 2014 között számos ügyben hozott a Bizottság jóváhagyó határo-
zatot, és több mint negyven ügyben kezdeményezett hivatalos vizsgálati 
eljárást. Az ezekben az ügyekben szerzett tapasztalatok alapján a Bizott-
ság arra az elhatározásra jutott, hogy a regionális repülőtereknek bizto-
sított beruházási és működési támogatások bizonyos feltételek teljesítése 
esetén csoportmentességben részesíthetőek, mert nem okoznak a belső 
piacon indokolatlan mértékű kereskedelem- és versenytorzulást, fi gye-
lemmel arra a hatásra, hogy a kisebb repülőterek is képesek jelentősen 
javítani egy adott régió helyi fejlődését és megközelíthetőségét.
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Fontos kiemelni, hogy a csoportmentességi rendelet hatálya csak a há-
rommillió éves utasforgalmat nem meghaladó repülőterekre terjed ki (ún. 
regionális repülőterek), így az ennél nagyobb repülőtereknek nyújtandó 
támogatásokat20 [illetve utasforgalomtól függetlenül a légitársaságoknak 
nyújtott indulási célú (járat)támogatásokat] a légi iránymutatás21 alapján 
továbbra is előzetesen be kell jelenteni a Bizottság részére.

3.1. Általános szabályok

A csoportmentességi rendelet alkalmazásának első feltétele, hogy a ked-
vezményezett a projekttel vagy a tevékenységgel kapcsolatos munka 
megkezdését megelőzően írásbeli támogatási kérelmet nyújtson be (ösz-
tönző hatás) a támogatást nyújtóhoz.22 A támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően felmerült beruházási vagy működési költségeket csak ún. 
általános csekély összegű (de minimis) támogatásként23 lehet elszámolni 
a három pénzügyi évre irányadó 200 000 eurónak megfelelő forintösz-
szegű keret erejéig. A repülőtéri infrastruktúra túlkínálatának és a ki-
használatlan kapacitások megelőzése érdekében nem nyújtható sem be-
ruházási, sem működési támogatás már létező repülőtér áttelepítéséhez, 
új személyforgalmi repülőtér létesítéséhez (ide értve például a meglévő, 
korábban kizárólag katonai célokra használt repülőtér személyforgalmi-
vá alakítását is), valamint a jelentős cargo forgalmat24 bonyolító repülőte-
reknek. Mindkét támogatási jogcím esetén általános követelmény továb-

20  A Bizottság szerint a támogatási intézkedések versenyjogi hatása elsősorban a re-
pülőtér méretétől, nem pedig a támogatás összegétől függ, ezért a csoportmentessé-
gi rendelet más támogatási jogcíméhez képest a regionális repülőterekhez nyújtható 
támogatásoknál a bejelentési értékhatár nem a támogatás összege alapján került 
meghatározásra.

21  Iránymutatás a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról, 
2014/C 99/03.

22  651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés. 
23  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.

24  Az átlagos éves teherforgalom a támogatás odaítélését megelőző és az azt követő 
két pénzügyi évben sem haladhatja meg a 200 000 tonnát, melyet előzetesen, meg-
alapozott előrejelzésekkel szükséges alátámasztani.
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bá, hogy a támogatással érintett repülőtérnek valamennyi légitársaság 
számára elérhetőnek kell lennie, és ha az infrastruktúra igénybevétele 
fi zikailag korlátozott lenne, akkor az egyenlő versenyfeltételek érvénye-
sülése érdekében a hozzáférést nyílt, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes módon szükséges biztosítani.

3.2. A beruházási támogatásra vonatkozó különös szabályok

A szabályozás szerint a regionális repülőterek kapacitásuk alapján három 
csoportba sorolhatók:

a) egymillió és hárommillió fő közötti éves utasforgalmat bonyolító 
repülőterek,

b) kétszázezer és egymillió fő közötti éves utasforgalmat bonyolító 
repülőterek,

c) az évi kétszázezer főt meg nem haladó ún. kis forgalmú repülőte-
rek. 

Az utasforgalmi adatoknak minden kategóriában a támogatásnyújtást 
megelőző két pénzügyi évre vonatkozóan kell teljesülnie azzal, hogy 
megalapozott előrejelzések alapján előzetesen valószínűsíteni kell azt 
is, hogy a támogatás révén az utasforgalom a támogatást következő két 
pénzügyi év során sem emelkedik a fenti határértékek fölé.

Az a)–b) pont szerinti kapacitással rendelkező repülőtereknél a ter-
vezett beruházás nem haladhatja meg az ésszerű forgalmi előrejelzések 
alapján a középtávon várt forgalom fogadásához szükséges mértéket, to-
vábbá támogatás nem nyújtható olyan repülőtérnek sem, amelynek 100 
km-es, vagy 60 perces utazási időn belüli vonzáskörzetében25 másik me-
netrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtér fekszik. E két feltétel 
alól a c) pont szerinti kis forgalmú repülőterek felmentést kapnak, ami 
Magyarország tekintetében is jelentős könnyítést jelent, mivel az ország 
kis területe és a jelentősebb forgalmat bonyolító repülőterek határközeli 
fekvése miatt a gazdasági és turisztikai potenciállal rendelkező hazai re-

25  A vonzáskörzetet tagállami határokra tekintet nélkül kell fi gyelembe venni. Az uta-
zási időben mért távolság gépjárművön, buszon, vonaton vagy nagysebességű (200 
km/órás sebességet elérni képes) vonaton mért távolságot jelent.
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pülőterek többsége26 más regionális repülőtér 100 km-es vonzáskörzetén 
belül helyezkedik el.

Beruházási támogatás esetén az elszámolható költségek a repülőtéri 
infrastruktúra beruházáshoz kapcsolódó költségek, beleértve a tervezési 
és más, a projektre aktiválható előkészítési költségeket is.27 A legma-
gasabb lehetséges támogatási intenzitás az a) pont szerinti repülőterek 
esetén az elszámolható költségek 50%-a, a b) pont alá tartozó repülőterek 
esetén pedig 75%. A kis forgalmú repülőterek az előbbi értékekhez képest 
magasabb intenzitás mellett részesülhetnek támogatásban, azonban a tá-
mogatási összeg esetükben sem haladhatja meg az infrastruktúra fi nan-
szírozási hiányát, vagyis az elszámolható költségeknek és a beruházás 
működési eredményének28 a különbségét. A túlkompenzáció elkerülése 
érdekében a működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések 
alapján kell meghatározni és előzetesen vagy visszafi zetési mechaniz-
mus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

3.3. A működési támogatás egyéb szabályai

A Bizottság a működési jellegű forrásjuttatást ágazatsemlegesen a tá-
mogatások leginkább versenytorzító formájának tekinti, ezért a csoport-
mentességi rendelet új cikke sokkal szigorúbb szabályok mellett engedi 
meg. Ennek megfelelően a működési támogatás csak olyan regionális 
repülőtérnek nyújtható, melynek átlagos éves utasforgalma a támogatás 

26  Például a Győr–Pér repülőtér, a Hévíz–Balaton (Sármellék) repülőtér, a Kecskemét 
repülőtér, a Pécs–Pogány repülőtér, a Békéscsaba repülőtér.

27  Az előkészítő költségek, mint például megvalósíthatósági tanulmány készítése 
vagy a fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan megszerzése tekintetében is teljesülnie 
kell az ösztönző hatás követelményének.

28  Működési eredmény alatt a csoportmentességi rendelet 2. cikk 39. pontja alapján 
a beruházásnak a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekez-
dés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei értendő, csök-
kentve a diszkontált működési költségekkel (pl. a személyi jellegű ráfordítás, az 
anyagköltség, a szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás 
költsége, a bérleti díj, az adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési 
és a fi nanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a 
támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált ésszerű nyereséggel, ha a számí-
tás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla.
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odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg és a támoga-
tott naptári év tekintetében sem lépi túl a 200 000 főt. A működési támo-
gatás összege – az ésszerű nyereséget is fi gyelembe véve – nem haladhat-
ja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget. További 
megkötés, hogy ha a támogatás kifi zetése nem utólag történik, hanem 
előzetesen rögzített időszakos részletfi zetés mellett, akkor az egyes rész-
letek összege a támogatásnyújtás időtartama alatt nem növelhető.

Annak kizárása érdekében, hogy a támogatott repülőtér az állami 
forrásokat továbbadja valamely légitársaságnak, a működési támogatás 
odaítélését nem lehet olyan feltételhez sem kötni, hogy a repülőtér üze-
meltetőjének megállapodást kell kötnie egy vagy több légitársasággal a 
repülőtéri díjakról, a marketing jellegű kifi zetésekről vagy a légitársaság 
egyéb pénzügyi vonatkozásairól. Ha egy repülőtér támogatásban része-
sül, az abból származó előny akkor nem kerül át egy konkrét légitár-
sasághoz, ha az infrastruktúra minden légitársaság előtt nyitott és nem 
egy konkrét légitársaság számára tartják fenn, továbbá a légitársaságok 
legalább annak megfelelő díjakat fi zetnek a repülőtér-üzembentartó ré-
szére, amekkora többletköltséget29 a légitársaság repülőtéren való jelen-
léte okoz.

A regionális repülőtereknek a csoportmentességi rendelet hatálya alatt 
tagállami hatáskörben nyújtható támogatásokra vonatkozó összeegyez-
tethetőségi feltételeket áttekintő jelleggel a mellékletben szereplő táblá-
zat rögzíti.

4. Konklúzió

A Magyarországon található kilencven repülőtér közül a második leg-
nagyobb kereskedelmi repülőtér utasforgalma30 is jelentősen elmarad az 
uniós versenyjogi értelemben meghatározott regionális repülőtér három 
millió fős felső határától. Az ágazatba irányuló támogatások esetén ezért 

29  Ideértve a költségek és beruházások minden kategóriáját, így a személyzettel és 
a felszereléssel kapcsolatos többletköltségeket, valamint azt is, ha elsősorban egy 
konkrét légitársaság igényeinek kielégítése érdekében kell kibővíteni a repteret 
vagy szükséges megépíteni új terminált és egyéb létesítményt.

30  A Debrecen Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 2016. évben 284 400 fő volt, 
http://airportal.hu/rekordevet-zart-a-debrecen-airport/
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elsődlegesen azt kell megvizsgálni, hogy a repülőtér létesítésének, fej-
lesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. 
§ (1) bekezdése szerinti I–III. osztályba tartozó repülőterek esetében a 
2. pontban kifejtettek alapján szükséges-e alkalmazni az uniós állami 
támogatási szabályokat vagy sem. A hazai repülőterek kapacitásai alap-
ján megállapítható, hogy a csoportmentességi rendeletbe illesztett regi-
onális repülőterekre vonatkozó támogatási kategória rendkívül előnyös, 
hiszen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kivételével elvileg 
valamennyi repülőtér esetében alkalmazhatóak a csoportmentességi ren-
delet beruházási és működési támogatásra vonatkozó szabályai. A legdi-
namikusabban fejlődő hazai vidéki repülőtér, a Debreceni Nemzetközi 
Repülőtér azonban földrajzilag kedvezőtlen helyzetben van, mert bár a 
repülőtér utasforgalma jelentősen elmarad a három millió főtől, de mivel 
a debreceni repülőtér vonzáskörzetében fekszik a nagyváradi regionális 
repülőtér (közúton kb. 75 km), ezért esetében a csoportmentességi ren-
delet nem alkalmazható.31 Ettől eltekintve az új szabályozási környezet 
vélhetően a tervezett hazai légi közlekedési fejlesztések gyorsabb ütem-
ben történő megvalósulását eredményezheti, mivel a csoportmentességi 
rendelet alkalmazásával elkerülhető a támogatási intézkedések Európai 
Bizottsághoz történő bejelentése. A bürokratikus terhek csökkentése pe-
dig önmagában sem elhanyagolható szempont az ágazat szereplőinek, 
mivel a korábbi tapasztalatok alapján a bejelentési eljárásban a Bizott-
ság átlagosan hat–tizenkét hónap alatt hozta meg a támogatást jóváha-
gyó határozatát. A csoportmentességi rendelet alkalmazásával gyorsabb 
ütemben megvalósuló infrastrukturális beruházások révén így a hazai 
kis forgalmú regionális repülőterek is helyzetbe kerülhetnek a menetrend 
szerinti járatokat üzemeltető légitársaságok megjelenéséért folytató kö-
zép-kelet európai piaci versenyben.

31  Ld. a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági ren-
delet 56a. cikkének (6)–(7) bekezdéseit.
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Melléklet

Összeegyeztethetőségi feltételek a csoportmentességi rendelet szerinti 
regionális repülőterekre irányuló állami támogatás esetén

Szempontok
Beruházási támogatás Működési támo-

gatás200 ezer – 3 millió fő 
utasforgalom között

200 ezer fő utasforga-
lom alatt

ösztönző hatás támogatási kérelem előzetes benyújtása
hozzáférhe-
tőség valamennyi légitársaság számára

kizárt a támo-
gatásnyújtás

meglévő repülőtér áthelyezéséhez, új személyforgalmi repülőtér 
létesítéséhez, 200 000 tonnát meghaladó áruforgalmat bonyolító 
repülőtérhez
100 km-en vagy 60 
percen belüli repülőte-
rekhez

200 000 fő feletti 
utasforgalmú repü-
lőtérhez

elszámolható 
költségek infrastruktúra beruházás költségei (tervezés) működési költsé-

gek

maximális 
támogatási 
intenzitások

1–3 millió fő: 50%
1 millió fő alatt: 75%

fi nanszírozási hiány
(elszámolható költ-
ségek és a beruházás 
működési eredményé-
nek különbsége)

működési veszte-
ség mértéke
(ésszerű nyereség 
megengedett)

egyéb

csak a középtávon 
várt forgalomhoz 
igazodó beruházás 
lehetséges

a támogatás bizto-
sítása nem köthető 
az üzemeltető és a 
légitársaság közötti 
megállapodáshoz


