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A 2014-ben megreformált állami támogatási szabályok, köztük a regio-
nális beruházási támogatási kategóriára vonatkozóak, megannyi értel-
mezési kérdést vetettek és vetnek fel napjainkig. Ennek kezelésére (is) az 
Európai Bizottság 2017-ben módosította az általános csoportmentességi 
rendeletet, többek között úgy, hogy kiszélesítette a tagállami hatáskör-
ben nyújtható állami támogatási kategóriák körét. Több fogalmi elemen, 
összeghatáron és az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó specifi kus 
szabályokon is változtatott. Jelen írás a regionális beruházási támogatási 
kategóriára vonatkozó lényegi elemeket tekinti át kis visszatekintéssel 
és természetesen az ‘új’ rendelet tükrében. Mindazonáltal az, hogy ne 
indukálna újabb értelmezési kérdéseket, az (az elmúlt évek gyakorlata 
alapján) egyáltalán nem kizárt. 

*  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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1. Bevezetés

Az Európai Bizottság 2017-ben felülvizsgálta a regionális támogatási tér-
képeket, amely – többek között – Magyarországot is érintette, mert Pest 
megyében két település, név szerint Pilisvörösvár és Solymár lekerült, 
másik kettő, Göd és Sződliget felkerült rá, így ezek támogatható térséggé 
váltak. A 2017-es év ugyanakkor más szempontból nagyobb horderejű 
változást hozott: részben tagállami nyomás hatására, részben a gyakorlat 
alapján a Bizottság elfogadta a 2017/1084/EU1 rendeletet (a továbbiak-
ban: módosító rendelet), amely a 2014–2020 között alkalmazandó általá-
nos csoportmentességi rendeletet módosítja és egészíti ki.

2. Áttelepülés

A regionális beruházási támogatási kategóriára vonatkozó új elemként 
talán az egyik legtöbbet vitatott és a tagállamok között a legnagyobb 
visszhangot kiváltó kérdést a tevékenység megszüntetésére és áthelyezé-
sére vonatkozó szabály generálta. Az Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. és 108. cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet2 
(a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 13. cikkének d) 
pontja3 zárja ki annak támogathatóságát, ha a támogatást igénylő, vagy 

1  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 2017/1084/EU rendelet.

2  HL L 187, 2014. 06. 26., 1. o.
3  Ld. „az olyan kedvezményezettnek nyújtott egyedi regionális beruházási támoga-

tás, aki a regionális beruházási támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben 
azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség 
területén, vagy aki a támogatási kérelem benyújtásakor konkrétan tervezi, hogy a 
támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő két éven 
belül ilyen tevékenységet szüntet meg az érintett területen”.
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a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem be-
nyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azo-
nos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági 
Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a támogatási kérelem be-
nyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezé-
séig vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelem-
mel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet 
meg az EGT területén. 

1. ábra: Tevékenység áttelepítése: mettől meddig is? 

(Forrás: saját szerkesztés)

A szabály alapján – ahogy azt az ábra is mutatja – a tevékenység meg-
szüntetését és potenciális áthelyezését hét éves időtávlatban kell nézni 
csoportszinten az EGT területén, ami meglehetősen hosszú időszak, és 
nem reális az a feltételezés, hogy ezen időszak alatt a cég ne változtatna. 
A szabály továbbá ellentétesen hathat az EU egészének versenyképes-
ségére, mivel a vállalat az EU-n – tágabb értelemben véve az EGT-n – 
kívülre viheti tevékenységét, hogy elkerülje az állami támogatási szabá-
lyok alkalmazásának kötelezettségét.

Ha a fenti szabály alapján felmerül a tevékenység áthelyezése, a támo-
gatás nem mentesülhet az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének értelmé-
ben vett bejelentési kötelezettség alól. A 2014–2020 között alkalmazott 
regionális iránymutatás4 (a továbbiakban: regionális iránymutatás) sze-
rint, ha bizonyíthatóan fennáll az ok-okozati összefüggés a tevékenység 
megszüntetése és áthelyezése között, az olyan negatív hatásnak tekin-
tendő, amit valószínűleg nem ellensúlyoznak a pozitív hatások, követ-
kezésképp nem nyújtható támogatás. Bár a Bizottság hozzáteszi, hogy 

4  HL 2013/C 209/01.
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ilyen esetben vizsgálja a megszüntetett munkahelyek számát, arányát és 
az alapján mérlegel. 

Az áttelepítés szabályozásának egyik kritikus pontja az azonos vagy 
hasonló tevékenység elhatárolása, ami a legnagyobb fejtörést okoz-
ta, okozza a tagállamoknak. Merthogy hiába lenne szó más – vámta-
rifaszám alá tartozó – támogatott termék gyártásáról vagy szolgáltatás 
nyújtásáról, ami például a korábban előállítottakkal szemben teljesen 
más technológiát igényel, és kizárható a kereslet-kínálat oldali helyet-
tesíthetőség is, ha a TEÁOR’08 szerinti 4 számjegyű tevékenység kód-
ja5 egyezik. Ennek egyik eklatáns példája az autóipar, azon belül is a 
személygépjárművek előállítása: a 45.11. szerinti tevékenységbe tartozik 
minden, 3,5 össztonnát nem meghaladó személyautó, miközben már 
csak fogyasztói szempontból is tapasztaljuk, hogy nem vehető egy kalap 
alá egy alsó- és egy prémium kategóriás, sem nem helyettesítő termé-
kek, ha csak nem azt vesszük fi gyelembe, hogy négy keréken guruló 
tárgyi eszközök. A POLK6 például 8 osztályba sorolja a személyautókat, 
a termékek tevékenység szerinti osztályozási rendszere (ún. CPA) és az 
előállított ipari termékek nómenklatúrája (ún. Prodcom) hengerűrtarta-
lom és motorfajta alapján 13 típust különböztet meg, amelyek kínálati 
szempontból is más-más eljárást, gyártási folyamatokat és technológiát 
követelhetnek meg.

A módosító rendelet érdemben változtatta meg az áttelepítési szabá-
lyokat a csoportmentességi rendeletben; ezekről a változásokról külön 
írásban számolunk be részletesen. Annyi mindenesetre előre bocsátható, 
hogy a módosítás az életszerűtlenül tág időhorizontot nem rövidítette le, 
és ugyan a kereslet-kínálat oldali helyettesíthetőséghez közelítette az új 
szabályokat, a létszámleépítést továbbra a TEÁOR’08 kódok szintjén kell 
vizsgálni, ráadásul a korábbinál sokkal szigorúbb szempontok szerint, 
azaz a fenti problémákkal – így különösen az EGT versenyképességére 
gyakorolt negatív hatással – kapcsolatban a módosítás nem jelent érdemi 
előrelépést.

5  A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása a NACE Rev. 2. rendszerének 
magyar megfelelője. 

6  A piacvezető globális adatszolgáltató és elemző társaság a teljes gépjárműipari ér-
tékláncra kiterjedően végez szakértői és elemzői tevékenységet. A gépjárműpiacot 
A000, A00, A0, A, B, C, D és E szegmensekre bontja az autó átlagára, mérete és 
átlagos motorteljesítménye alapján, ahol az A000 a kis-, az E pedig a luxuskategó-
riát jelenti.
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3. Kizárt ágazatok

Ha sorrendbe kéne állítani, a áttelepítési szabály után második helyen 
– mint legtöbbet vitatott és égető kérdés – minden bizonnyal a kizárt 
ágazatok7 témája lenne a befutó. Az alapkérdés az, hogy az induló beru-
házás támogatható-e vagy sem, melynek eldöntéséhez alapjában véve a 
tevékenység TEÁOR’08 számából kell kiindulni. Az energiaszektorban 
egyértelműen nem ítélhető meg támogatás a 35. ágazati osztályba tartozó 
tevékenységekre (villamosenergia-, gáz-és gőzellátás, légkondicionálás). 
Az már sokkal érdekesebb kérdés, hogy mi történik akkor, ha a beruhá-
zási projekt alapvetően nem erre irányul. A Bizottság informális értel-
mezése szerint csak abban az esetben támogatható az adott tárgyi eszköz, 
ha kizárható, hogy az alkalmas lenne energiatermelésre vagy -elosztásra, 
függetlenül attól, hogy az a termelés szerves része vagy annak csak mel-
lékterméke, valamint attól, hogy saját célra kerülne felhasználásra vagy 
sem (pl. fűtésre, melegvízre), ha technológiailag alkalmas lenne rá. 

Nem egyszerűbb a helyzet az acélipar támogathatóságát illetően sem: 
az általános csoportmentességi rendelet kvázi taxatíve sorolja fel, mely 
termékek előállítása minősül acélipari tevékenységnek, de míg korábban 
a 2007–2013 között alkalmazott regionális iránymutatás8 I. Melléklete 
kombinált nómenklatúra számuk alapján konkrétan meghatározta azok 
az árukat, amelyek az acélipar defi níciója alá tartoznak, addig a rende-
letben felsoroltak nem rendelhetők egyértelműen azokhoz. A helyzetet 
bonyolítja, hogy a nómenklatúra azóta számtalanszor módosult, azaz 
változott egyes árucsoportok, következésképpen áruk besorolása. Min-
denesetre a bizottsági gyakorlat alapján elmondható, hogy általánosság-
ban véve a 2007–2013 között alkalmazott regionális iránymutatásban 
meghatározott számok mentén jár el, amennyiben nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy az adott termék kimeríti-e az acélipar fogalmát. 
Abban az esetben azonban, ha az alapanyag az acélipar defi níciójának 
hatálya alá tartozik, de a kedvezményezett történetesen azt nem maga 

7  Az általános csoportmentességi rendelet 13. cikkének a) pontja alapján „az acélipa-
ri, a szénipari, a hajógyártási, a szintetikusszál-ipari, a szállítási ágazat – a kapcso-
lódó infrastruktúrával együtt –, az energiatermelési és -elosztási, valamint az ener-
getikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységek javára” nem lehet regionális 
beruházási támogatást nyújtani.

8  HL 2006/C 54/08, 2006. 03. 04. 



P  Gábor48

állítja elő, hanem a piacról szerzi be és utána feldolgozza olyan termékké, 
amely már nem minősül acéliparinak, az támogatható.

A szállítási ágazat támogathatósága is tartogathat még izgalmakat, 
meglepetéseket: a Bizottság egyértelműen az 52. ágazati osztályba tar-
tozó, raktározási és szállítást kiegészítő tevékenységre mondta ki, hogy 
az nem tartozik a kizárt ágazatok közé. A szállítmányozás és a logisz-
tikai tevékenységek támogathatóságának megítélése már nem egyértel-
mű. Ha például egy támogatott létesítményben az árukezelés gyakorla-
tilag kimerül abban, hogyha beérkezik A pontra, átrakják B-ben, aztán 
C pontban kirakják, mindezt úgy, hogy az A-ból C-be való eljutáshoz B 
pont nem feltétlen szükséges, akkor az teljesíteni fogja a szállítási ágazat 
defi nícióját, mert ahhoz kapcsolódó infrastruktúráról van szó. A saját 
teljesítésben végzett szállítási tevékenység viszont nem támogatható. A 
taxis személyszállítás, a költöztetés, a csővezetékes szállítás – ahogy az 
űrszállítási9 tevékenység sem – azonban továbbra sem minősül szállítási 
tevékenységnek.

A módosító rendelet annyiban változtatott a kizárt ágazatokon, 
hogy lehetővé tette a szállítás ágazat, a hozzá kapcsolódó infrastruk-
túra, valamint az energiatermelési, -elosztási és infrastruktúra-ágazat 
támogathatóságát, de csak a legkülső régiókban, regionális működési tá-
mogatási programok esetében. Ez a változás Magyarországot nem érinti.

 

4. Nagyberuházások támogathatósága

A nagyberuházások támogathatósága, szabályozása egészen 1998-ig 
nyúlik vissza: az ún. multiszektorális keretszabály10 szorította szabályo-
zott keretek közé, többek között azzal, hogy az egy bizonyos összeghatárt 
meghaladó támogatásokra kötelezővé tette az Európai Bizottság (a továb-
biakban: Bizottság) felé történő bejelentést. A keretszabály alapján azon 
nagyberuházásra nyújtott regionális támogatásra állt fenn bejelentési kö-
telezettség, amely esetében a projekt költsége legalább 50 millió ECU11, 

9  Bár kérdés, hogy regionális támogatási térkép hiányában mégis hány %-os támoga-
tási intenzitás mellett lehetséges az űrben szállítási tevékenységet végezni.

10  Multiszektorális keretszabály nagyberuházásokra vonatkozó regionális támogatá-
sokról, HL C 107, 1998. 04. 07.

11  A textilágazatban 15 millió ECU.



49Regionális beruházási támogatás újratöltve…

a kumulált – azaz például a Strukturális Alapokból is társfi nanszírozott 
projekt – támogatási intenzitás a támogatási térkép szerint nagyválla-
latoknak nyújtható maximális támogatási intenzitás legalább 50%-a és 
az egy létrehozott munkahelyekre jutó bérköltség 40 000 ECU12, vagy 
a támogatás teljes összege legalább 50 millió ECU. Az 1998-ban elfoga-
dott regionális iránymutatáshoz13 képest szigorúbb megközelítéssel élt a 
keretszabály: először használta a beruházási támogatás fogalmát, amely 
az iránymutatáshoz képest szűkebben értelmezhető, mivel kizárólag 
munkahelyteremtési célú támogatás már nem nyújtható, kiadás helyett 
pedig költségek képezik az elszámolhatóság alapját. A keretszabály sze-
rint a regionális támogatási térkép alapján nyújtható támogatási intenzi-
táshoz – azaz a térkép szerinti plafonhoz – képest csökkentett támogatási 
intenzitások alkalmazandók három specifi kus faktor fi gyelembevétele 
alapján az alábbiak szerint:

TI = R × T × I × M

ahol TI a maximálisan nyújtható támogatási intenzitás, R a regionális 
térkép alapján nyújtható maximális támogatási intenzitás, T a verseny-
faktor, I a tőke–munka tényező, M a regionális impaktfaktor.

A versenyfaktor 0,25–1 közötti értéket vehet fel 0,25-ös osztályközzel, 
attól függően, hogy az adott piac keresleti oldalról strukturális értelem-
ben és/vagy abszolút mértékben hanyatló, ahol 1 jelenti azt, hogy az adott 
piacon egyensúlyban van a kereslet–kínálat vagy ‘keresletes’ a piac, azaz 
a beruházással a cél a meglévő és pótlólagos keresleti igények kielégíté-
se. A tőke–munka tényező a beruházással létrehozott vagy megőrzött 
összes munkahelyre jutó befektetett tőke alapján határoz meg egy 0,6–1 
közé eső skálát 0,1 fokokkal, ahol a munkahelyekre jutó kevesebb mint 
200 000 ECU, 1 értéket vesz fel, míg 1 000 000 ECU felett 0,6 értéket.

12  A textilágazatban 30 000 ECU.
13  OJ C74, 10/03/1998.
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1. táblázat: Regionális impaktfaktor 

92(3)(a) 
térség

92(3)(c) 
térség

Kedvezményezett által egy létrehozott munka-
helyre jutó közvetett munkahelyteremtés >1 a 
támogatott térségben* 1,5 1,3
Kedvezményezett által egy létrehozott mun-
kahelyre jutó közvetett munkahelyteremtés 
0,5≤x<1 a támogatott térségben* 1,25 1,1
Kedvezményezett által egy létrehozott munka-
helyre jutó közvetett munkahelyteremtés <0,5 a 
támogatott térségben* 1 1

* Vagy bármely szomszédos 92(3)(a) vagy (c) térségben.

(Forrás: 1998-as multiszektorális keretszabály alapján saját szerkesztés)

A maximális támogatási intenzitás meghatározásához a faktorok ér-
tékei alapján látható, hogy amíg a versenyképességi és tőke–munka té-
nyező értékei szerint optimális esetben nem változtatnak, a regionális 
hatásfaktor elméletileg emelhet rajta. Ez azonban nem igaz, hiszen a 
regionális térkép szerinti maximális támogatási intenzitás nem léphető 
túl, vagyis a regionális hatásfaktor gyakorlati haszna az első két faktor 
esetleges hátrányait volt hivatott kompenzálni. Az indexáláson alapuló és 
a bejelentésköteles nagyberuházásokra nyújtható, a Bizottság által kizá-
rólagosan meghatározott maximális támogatás mértéke feltételezhetően 
olyan irányba orientálta a tagállamokat, hogy az 50 millió ECU feletti 
beruházások egységnyi költségére járó csökkentett támogatás mértéke, a 
bejelentési kötelezettség és az eljárás várható kockázata miatt lemondtak 
arról, és így nem alkalmazták azt a keretszabályt, ami 2002. december 
31-éig volt hatályban. 

Az 1998-as keretszabályt felváltó, 2002-ben elfogadott – és 2004-
ben hatályba lépett – közlemény újraértelmezte a nagyberuházások
 támogathatóságának korlátozását úgy, hogy az 50 millió eurót meghaladó 
elszámolható költségű beruházásokra degresszíven, azaz sávosan csök-
kenő mértékben tette lehetővé támogatás nyújtását. A 100 millió euró 
feletti elszámolható költségű beruházáshoz nyújtható támogatás pedig 
nem mentesülhetett a bejelentési kötelezettség alól. A degresszivitásra 
vonatkozó szabály alapján az alábbiak szerint kell a támogatási intenzi-
tást meghatározni:

BTE = R × (A + 0,5 × B + 0,34 × C)
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ahol BTE a bruttó támogatási egyenérték, R a támogatás nyújtásának 
napján hatályos, jóváhagyott regionális térképen szereplő, érintett terüle-
ten alkalmazandó maximális támogatási intenzitás, a KKV-kra vonatko-
zó megnövelt támogatási intenzitás nélkül; A az elszámolható költségek 
első 50 millió euró része, B az elszámolható költségek 50 és 100 millió 
euró közötti része és C az elszámolható költségek 100 millió euró feletti 
része.

2. ábra: Nagyberuházásra nyújtható támogatás elméleti maximuma 
és a degresszivitás fi gyelembevételével 50%-os maximális támogatási 

intenzitás mellett 

(Forrás: saját szerkesztés)

A Bizottság vélelmezi, hogy a nagyberuházásokra nyújtott támogatás-
nak kevésbé van ösztönző hatása egy KKV vagy mikrovállalkozás be-
ruházására nyújtott szubvencióval szemben. Az elszámolható költségek 
alapján kettős – 50, illetve 100 millió eurós – küszöbérték került megál-
lapításra. Azaz jelenértéken például egy 200 millió eurós elszámolható 
költségű beruházáshoz 50%-os maximális támogatási intenzitásra jogo-
sult régióban lineárisan akár 100 millió euró is nyújtható lenne, azonban 
még az első küszöbérték alapján, azaz az 50 millió és 100 millió euró kö-
zötti részre megítélhető 25%-os maximális támogatási intenzitás mellett 
62,5 millió euró lenne a maximálisan nyújtható támogatási összeg, de a 
100 millió euró feletti elszámolható költségrészre a degresszivitás miatt 
csak 17% a maximális támogatási intenzitás, azaz egy 200 millió eurós 
beruházáshoz jelenértéken összesen 54,5 millió euró támogatás adható. 
A projekt csak abban az esetben mentesülhet a bejelentési kötelezettség 
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alól, ha a kedvezményezett úgy dönt, hogy megelégszik a 100 millió euró 
elszámolható költséghez tartozó támogatási összeggel, azaz 37,5 millió 
euróval.

5. Egyetlen beruházási projekt

Először a 1628/2006/EK regionális csoportmentességi rendelet – és az-
zal összhangban a későbbi általános csoportmentességi rendeletek és 
iránymutatások is – korlátozta elsősorban a nagyberuházási projektek 
mesterséges darabolását, következésképpen a degreszivitásra vonatkozó 
szabály megkerülését. A szabály szerint a beruházás megkezdését meg-
előző három évben megkezdett másik, regionális beruházási jogcímen 
támogatott beruházás(ok)ra összeszámítási kötelezettség állt fenn (azaz 
egy beruházásnak kellett tekinteni az támogatási intenzitás számítás 
szempontjából), ha egy vagy több vállalat által kivitelezett induló be-
ruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközökre vo-
natkozik. Azt, hogy mi számít gazdaságilag oszthatatlannak, fi gyelembe 
kellett venni a technikai, a technológiai, a funkcionális és a stratégiai 
kapcsolatokat, valamint a tulajdonviszonyoktól függetlenül a közvetlen 
földrajzi közelséget, azaz irreleváns, hogy a projektet egy vállalkozás, a 
beruházási költségeken osztozó több vállalkozás vagy több, ugyanazon 
beruházási projekten belül különálló beruházások költségeit viselő vál-
lalkozás valósítja-e meg (pl. egy közös vállalat esetében). A szabály 
2014-ben revideálásra került: a technikai, a technológiai, a funkcionális 
és a stratégiai kapcsolatoktól függetlenül csak a földrajzi közelséget kell 
fi gyelembe venni. Az ugyanabban a NUTS III. régióban, azaz megyében 
megvalósuló beruházásokat kell összeszámítani. 

Főszabály szerint a több év alatt és több részletben felmerült elszá-
molható költségeket, illetve támogatásokat a támogatás odaítélésének 
időpontjában érvényes 100 bázisponttal növelt referenciaráta alkalma-
zásával kell a támogatási döntés időpontjára diszkontálni. A Bizottság 
értelmezésében az egybeszámítandó beruházásokat az első beruházásra 
nyújtott támogatás odaítélésének időpontjára kell jelenértékre hozni. 

Tegyük fel, hogy az adott vállalkozásnak (vagy vállalatcsoportnak) 
három, három éven belül megkezdett és támogatott beruházása van egy 
50%-os maximális támogatási intenzitásra jogosult régióban, egyazon 
megyében. Az elszámolható költsége az egyes beruházásoknak legyen 
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100 egység t’, t’+1 és t’+2 időpontban szimultán merülnek fel 50:30:20 
arányban folyóáron, a diszkontráta konstans például 5%-os értéke mel-
lett az egyes beruházásokhoz tartozó elszámolható költség külön-külön 
96,71 egység lesz jelenértéken. A támogatási összegek ütemezése legyen 
egységesen 50%-os támogatási arányú (azaz 25–15–10 egység). 

Mivel az egyes beruházásokhoz tartozó maximális támogatási összeg 
jelenértéken nem lépheti túl az 50%-os maximális támogatási intenzi-
tást, így az 48,36 egység lesz. Ennek a feltételnek mindhárom beruhá-
zás eleget tesz. Az összeszámítási kötelezettség miatt az első beruházás 
időpontjára való diszkontálással az elszámolható költségekkel arányosan 
kevesebb lesz a támogatás is jelenértéken. Az alacsonyabb jelenértékek 
azonban nem jelentik azt, hogy egy pótlólagos beruházással arányosan 
ennyivel megegyező mértékű magasabb támogatási összegre való jogo-
sultságot az egybeszámításra vonatkozó kettős korlát miatt: a támogatási 
összeg és intenzitás meghatározását illetően egyrészt biztosítani kell azt, 
hogy a maximális támogatási összeg és intenzitás ne kerüljön meghala-
dásra a jelenlegi szabályok alapján (pl. a támogatáshalmozódás miatt más 
támogatással) az egyes beruházások támogatására vonatkozóan külön-
külön, másrészt az összeszámítási kötelezettség miatt a megelőző 3*365 
napban nyújtott regionális beruházási támogatással a jelenlegi beruházás 
elszámolható költségeinek és támogatási összegének az összeszámítással 
érintett első beruházás időpontjára történő diszkontálással kalkulált tá-
mogatási összeg és intenzitás is betartásra kerüljön. 

Amennyiben az egyetlen beruházási projekt nagyberuházási projekt, 
az egyetlen beruházási projektre vonatkozó teljes támogatási összeg 
nem haladhatja meg a nagyberuházási projektre vonatkozó kiigazított, 
degresszíven számított támogatást. Tehát azon túl, hogy a különböző 
időpontokban felmerült beruházások esetében biztosítani kell azt, hogy 
jelenértéken a támogatási összeg ne haladja meg a regionális térkép sze-
rinti maximális intenzitást, a második korlát, hogy, ha a második és/vagy 
a harmadik beruházás összeszámításával elérésre kerül a küszöbérték, 
fi gyelemmel kell lenni a degresszivitásra. Ha az első beruházás nagy-
beruházásnak minősült a második és/vagy a harmadik beruházásnál ezt 
fi gyelembe kell venni úgy, hogy az adott beruházásra nem nyújtható a 
degresszivitás fi gyelembevételével számított kiigazított támogatási ösz-
szegnél nagyobb összegű támogatás sem az első. beruházás időpontjára 
diszkontáltan, sem az adott beruházás időpontjára számolt jelenértéken. 
Ha az összeszámítás három évén túl van egy negyedik beruházás, akkor 
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az nem jelenti azt, hogy az összeszámítási kötelezettség nulláról újra-
indul, hanem mozgó átlagolni kell és csak az első beruházás esik ki az 
összeszámítási kötelezettség alól. 

Főszabály szerint bejelentési kötelezettség nélkül jelenértéken az el-
számolható költség 100 millió euróhoz tartozó maximális támogatási 
összeg nem lépheti túl a 37,5 millió eurót egy 50%-os maximális inten-
zitású régióban. 

Tmax = 50%*50 + 0,5*50%*50 = 37,5

A degresszivitásra vonatkozó szabály mellett tegyük fel, hogy van há-
rom különböző, összeszámítási kötelezettség alá eső beruházásunk asze-
rint, hogy az elsőt a másodikkal, a másodikat a harmadikkal kell egybe-
számítani. Az első beruházáshoz tartozó elszámolható költség legyen 60 
egység, a másodikhoz 40 egység, a harmadikhoz pedig 50 egység egy 
50%-os maximális támogatási intenzitásra jogosult régióban, egyazon 
megyében. Az első és a második beruházáshoz tartozó, egybeszámítás-
sal kiigazított támogatási összeg az alábbiak szerint alakul:

Tmaxprojekt = 50%*50 + 0,5*50%*(10+40) = 37,5

Mivel az első beruházás nagyberuházásnak minősül, 50 egységig 
50%-os támogatási intenzitás, a fölött pedig a fele nyújtható, így a tá-
mogatás maximális összege 27,5 egység. A második beruházás önmagá-
ban nem minősülne nagyberuházásnak, az összeszámítási kötelezettség 
miatt azonban tekintettel kell lenni a degresszivitásra, így a 40 egység 
elszámolható költség után 25% nyújtható támogatásként. 

A második és a harmadik beruházáshoz tartozó, egybeszámítással ki-
igazított támogatási összeg az alábbiak szerint alakul:

Tmax = 50%*(40+10) + 0,5*50%*40 = 35

Tmaxprojekt = 0,5*50%*40 + 50%*10 + 0,5*50%*40 = 2*(0,5*50%*50) + 50%*10 = 25

Elméletileg a második és a harmadik beruházás egybeszámítása esetén 
35 egység lenne nyújtható, gyakorlatilag nem. Azért, mert az első és a má-
sodik egybeszámításával a második beruházásra eleve degresszíven volt 
nyújtható a támogatás, tehát a második és a harmadik egybeszámításakor 
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a második beruházáshoz tartozó elszámolható költség 40 egységéhez tar-
tozó degresszivitás nélkül számolt támogatási összegébe már bele kellett 
számolni a korábban megítélt és degresszíven számolt támogatást (amire 
az ösztönző hatás miatt nem lehet már támogatást nyújtani a második 
és a harmadik egybeszámításakor), így az elméletileg adható 35 egység 
támogatásból gyakorlatilag 10 egység elvész, mert nem érvényesíthető.

Két különböző egyetlen beruházási projekt esetén, ha az első beru-
házás nagyberuházásnak minősül, a második beruházásra már csak a 
kiigazított támogatási összeg nyújtható függetlenül attól, hogy az nem 
minősül nagynak az összeszámítási kötelezettség nélkül. A második és 
a harmadik beruházás egybeszámításakor már nem nyújtható a második 
beruházásra degresszivitás nélkül elméletileg járó támogatási összeg. 

Az alkalmazandó árfolyam tekintetében a Bizottság kötelező jelleggel 
azonban csak a nagyberuházásokra vonatkozóan írja elő, hogy a támoga-
tás odaítélésének napján érvényes árfolyammal kell számolni.

Meglátásom szerint az egyetlen beruházási projekt módszertanilag 
még sok-sok kérdést vet fel, a gyakorlati alkalmazásáról nem is szólva, 
kihívás elé állítva a támogatást nyújtókat, különösen, ha az összeszámí-
tással tekintettel kell lenni a degresszivitásra.

6. Bejelentési értékhatárt meghaladó nagyberuházások 
támogathatósága

A bejelentési kötelezettség alá eső nagyberuházások esetében a részletes 
vizsgálati eljárás során a legfőbb vizsgálati szempont a támogatás valódi 
ösztönző hatása, melynek bizonyítása két módon történhet:

– 1. forgatókönyv: „A támogatás kedvező beruházási döntés meghoza-
talára ösztönöz, mivel a vállalkozás számára egyébként sehol nem 
jövedelmező beruházásra kerülhet sor a támogatott régióban.”

– 2. forgatókönyv: „A támogatás arra ösztönöz, hogy a tervezett be-
ruházást más régió helyett az adott régióban valósítsák meg, mi-
vel ellensúlyozza a támogatott régióban választott helyszín nettó 
hiányosságait és az ahhoz kapcsolódó költségeket.” 



P  Gábor56

Az 1. forgatókönyv szerint a beruházás támogatás hiányában nem 
lenne kellően jövedelmező, azaz a támogatás mértékének az adott vál-
lalkozás hasonló beruházási projektje során alkalmazott, vagy az adott 
iparágban jellemző módszertan alapján alkalmazott olyan megtérülési 
ráta szerint számolt megtérülésre kell korlátozódnia.

A 2. forgatókönyv alkalmazása esetében a támogatási összeg nem ha-
ladhatja meg az érintett térségben megvalósuló beruházás nettó jelenér-
tékének és az érintett térséghez képest relatíve fejlettebb alternatív hely-
színen megvalósuló beruházás nettó jelenértékének különbözetét, azaz a 
fejletlenebb térségben megvalósuló beruházásnak drágábbnak kell lenni 
a fejlettebb térségben megvalósulóhoz képest. A fejletlenebb-fejlettebb 
térség termelési tényezőinek árában megmutatkozó diff erenciák tükré-
ben kevésbé racionálisnak tűnő közgazdasági paradigma mögött Combes 
és Ypersele szerint az az érv húzódik, hogy a nagyberuházásokat meg-
valósító, jellemzően tőkeerős nagyvállalatok esetében a KKV szektorral 
szemben nagyobb mértékben realizálódnak és hasznosulnak az agglo-
merációs hatások, a méretgazdaságossági előnyökből, a méretből adódó 
jobb alkupozíciójukból és a pénzpiacokhoz való hozzáférhetőségből 
adódóan az áttelepülés, azaz a tevékenység lehetséges áthelyezése egy 
fejletlenebb térségbe valószínűleg több költséggel jár, mint az adott tér-
ségben való folytatása. Egy relatíve fejletlenebb térségben a szükséges 
infrastruktúra kiépítése és technológiai színvonal kétségtelenül költség-
hátrányként értelmezhető, a termelési tényezők közül a munkaerőköltség 
esetében azonban ez kevésbé helytálló következtetés, feltételezve, hogy 
a munkaerő hasonló színvonalon áll rendelkezésre. A beruházás összes 
releváns költségét és a hasznokat számításba kell venni, ideértve példá-
ul az igazgatási és a szállítási költségeket, a képzési támogatásban nem 
részesülő képzési költségeket, valamint a bérdiff erenciákat is. A támoga-
tásnak tehát a nettó többletköltségek fi nanszírozására kell korlátozódnia. 
Ha az alternatív telephely az EGT területén található, akkor az ott nyúj-
tott vagy nyújtani tervezett támogatások nem vehetők fi gyelembe a nettó 
többletköltség kiszámításánál. A támogatás valódi ösztönző hatásának 
bizonyítására alkalmazott két forgatókönyv tehát további korlátot állít a 
maximálisan nyújtható támogatás összegére és intenzitására vonatkozó-
an, Az 1. forgatókönyv alkalmazására eddig mindösszesen egy esetben
 került sor, míg a 2. forgatókönyv esetében több alternatív telephely szi-
multán számbavétele az általánosan alkalmazott gyakorlat. Az 1. és 2. 
forgatókönyv alkalmazhatósága közti eltérést jól szemlélteti, ha például 
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jövedelmezőség alatt az átlagos piaci kockázati felárat (Market Risk Pre-
mium, Equity Risk Premium) értjük. A Standard & Poors ötszáz, közel 
kilencven évet átfogó (1928–2014 közötti) idősoros megtérülési adatai és 
ugyanezen időszak tíz éves lejáratú USA államkötvény hozamai alapján 
4,6%-os mértékű volt az éves átlagos equity risk premium.

Az USA részvénypiacainak a XX. századra vonatkozó historikus 
statisztikai adatai alapján a kis kapitalizációjú vállallatokba történő 
tőkebefektetés hozamfelára átlagosan 2–4% között volt, a kockázati pré-
mium pedig 2%/év. Nyilván egészen más kép rajzolódik ki, ha egy fel-
dolgozóipari és egy innovatív iparágban (pl. infokommunikációs techno-
lógiai szektorban) tevékenykedő startup vállalkozás várható hozamrátáit 
vetnénk össze, de a regionális támogatás alapvetően a termelő, munka-
erő-intenzív ágazatokat célozza meg. Hagyományosnak mondható ipar-
ágban tehát az 1. forgatókönyv alkalmazása olyan mértékben torzíthatja 
el a támogatási összeget és a támogatási intenzitást, ami erősen meg-
kérdőjelezi a létjogosultságát, még ha a várható hozamráta számításakor 
fi gyelembe is vesszük a kockázatmentes, az iparági benchmark alapján 
az átlagos és a beruházó(k) saját és idegen tőke utáni hozamelvárásait, 
a befektetett tőke megtérülését, különösen, ha az így számolt támoga-
tás teljes összege meghaladja annak az összegnek a 75%-át, amely egy 
100 millió eurós elszámolható költséggel rendelkező beruházásra lenne 
nyújtható.

3. ábra: Példa a 2. forgatókönyv alkalmazására: 
nettó többletköltség versus elmaradt bevétel 

(Forrás: saját szerkesztés)
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A 2. forgatókönyv esetében a támogatásnak elméletileg a fejlettebb 
– lehet országon belüli – térségben található alternatív telephellyel szem-
beni költséghátrányból adódó nettó többletköltségekre (∆C) kell korláto-
zódnia. Azonban az is elképzelhető, hogy a fejletlenebb térség verseny-
hátránya sokkal inkább megragadható például azzal, hogy kevésbé lenne 
jövedelmező, beruházás-gazdaságossági szempontból megtérülő (∆P). 
Ebben az esetben a támogatás gyakorlatilag megegyezik az elmaradt be-
vétellel. 

Az ösztönző hatás mellett a jövedelmezőségen alapuló vagy az alter-
natív telephely vizsgálata a bejelentési értékhatárt meghaladó beruházá-
sokra nyújtott támogatás esetében azért is releváns, mert a 2014–2020 
közötti regionális iránymutatás kötelező elemét képezi, ami azt jelen-
ti, hogy a regionális iránymutatás alapján támogatási program szintjén 
vagy programból nyújtott egyedi támogatások – vagy programon kívül 
ad hoc formában nyújtott szubvenciók esetében – a belső piaccal való 
összeegyeztethetőségi kritérium lett. Ugyanakkor a piaci részesedésre 
és kapacitásnövekedésre vonatkozó 25/5%-os szabályt nem alkalmazza 
tovább a Bizottság, ami részben érthető és megindokolható. Egyrészt 
például sokszereplős és stagnáló vagy csökkenő keresletes, illetve telí-
tett vagy túlkínálatos piacokon a kapacitástöbbletre nyújtott támogatás 
indokolatlanul torzíthatja a versenyt. Másrészt olyan, dinamikusan nö-
vekvő, expanzív iparágak esetében, amelyek új piacokat céloznak meg 
és ott támasztanak keresletet, a 25/5%-os szabály alkalmazása azért lehet 
nem megfelelően alátámasztott, mivel nem veszi fi gyelembe és nem ke-
zeli a szektorspecifi kus tényezőket. Amellett, hogy egyfajta támpontot 
jelentett, egyben vita tárgyát is képezte az adott piaci előrejelzések, ku-
tatások megbízhatósága – mivel a Bizottságnak nincsen az adott piac-
ról mikroszintű statisztikai adatbázisa és gyűjtési rendszere és ráhatása 
sincs –, ugyanis a kedvezményezett felelőssége és hatásköre, hogy füg-
getlen fél által végzett piaci elemzésekkel, tanulmányokkal, prognózi-
sokkal empirikus úton alá tudja támasztani a várható kereslet alakulását, 
azaz megindokolni a beruházás által az adott piacon létrehozni kívánt 
kapacitásnövekedés létjogosultságát. 2014-től a Bizottság tehát már nem 
vizsgálja tovább a piaci részesedés és kapacitásnövekedés arányát, ami-
nek egyik lehetséges következménye az indokolatlan többletkapacitásra 
nyújtott támogatás és így a verseny nagyobb fokú torzításának veszé-
lye lehet például a hagyományos iparágakban, attól függetlenül is, ha 
a korábbi értékhatárok nem kerültek volna meghaladásra. A bejelentési 
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dokumentációba ugyanakkor bekerültek a 2014-ig alkalmazott részletes 
vizsgálati eljárás szempontjai, ami egyfelől azt jelenti, hogy önmagában 
– a korábbi szabályozásnak megfelelően – a piaci részesedés és kapaci-
tásnövekedés vizsgálatával tehát többé már nem kerülhető el az alter-
natív telephelyen vagy jövedelmezőségen alapuló részletes vizsgálat, 
másfelől a Bizottság olyan – pozitív hatásokkal vélelmezhetően nem 
ellensúlyozható – negatív hatásnak – következésképpen nem támogatha-
tónak – tekinti, ha a beruházással létrehozandó többletkapacitást abszo-
lút vagy relatív értelemben hanyatló piacon hozzák létre, de csak az 1. 
forgatókönyv alkalmazása során14. A 2. szcenárió esetében egyértelmű 
negatív hatásnak az tekinthető, ha az alternatív telephelyen a – regionális 
támogatási térkép alapján meghatározott – maximális támogatási intenzi-
tás mértéke legalább ugyanakkora vagy alacsonyabb (azaz relatíve fejlet-
tebb térségben valósulna meg a beruházás), mint a megcélzott térségben, 
illetve abban az esetben, ha az EGT-n belül a tevékenység megszünteté-
se és áthelyezése között ok-okozati összefüggés áll fenn15. A regionális 
iránymutatásnak megfelelően kell tudni tehát bizonyítani a két forgató-
könyv egyike alapján a támogatás valódi ösztönző hatását. A 2014-ig 
alkalmazott szabályok alapján a részletes vizsgálati eljárás lefolytatását 
követően a Bizottság határozattal jóváhagyhatta, feltételekhez16 köthette 
– azaz részben hagyta jóvá – vagy akár meg is tilthatta a támogatás nyúj-
tását. Mindenesetre a 2007–2013 között alkalmazott regionális irány-
mutatás és nagyberuházási közlemény alapján az általánosan elfogadott 
gyakorlat az volt, hogy a bizottsági határozathozatalig a tagállamnak a 
joga volt arra, hogy visszavonhassa a notifi kációt és a bejelentési érték-
határig tagállami hatáskörben nyújthasson támogatást.

14  Ld. a 2014–2020 között alkalmazandó regionális támogatásokról szóló iránymuta-
tás 128–138. pontjait.

15  Ld.  a 2014–2020 között alkalmazandó regionális támogatásokról szóló iránymutatás 
139. pontját. 

16  A verseny potenciális torzulásának korlátozása és a támogatás szükségességének, 
arányosságának biztosítása érdekében a Bizottság csökkentheti a támogatási össze-
get, illetve a támogatási intenzitás mértékét.
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7. Összegzés

A módosító rendelettel nem került megválaszolásra minden, a 2014-ben 
elfogadott általános csoportmentességi rendelet gyakorlati alkalmazásá-
val kapcsolatban felmerült kérdés. Ilyen – többek között – a regionális 
beruházási támogatási kategória is. Az korántsem biztos, hogy például 
az áttelepítés új fogalmával vagy az egyetlen beruházási projekt számítá-
si módszertanával fellélegezhetnénk. Talán a 2020 utáni szabályozásban 
már körvonalazódni, tükröződni fognak azok, amik jelenleg a legtöbb 
értelmezési gondot okozzák. Mindenképp üdvözlendő viszont az, hogy 
egyes, korábban bejelentési kötelezettség alá eső támogatási intézke-
dések – meghatározott összeghatárig – csoportmentesítve lettek, de az 
majd csak a gyakorlatban dől el, mennyi kérdést fognak indukálni. 


