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1. Bevezetés

Egy európai parlamenti képviselő még 2008-ban kérdezett rá a Bizott-
ságnál a zweibrückeni repülőtér állami fi nanszírozásának problémájára. 
Információi szerint 2005–2006 között a Rajna-vidék–Pfalz szövetségi 
tartomány (a továbbiakban: szövetségi tartomány) 2,4 millió euróval 
támogatta a Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrückent (a továbbiakban: 
FGAZ), amelyet az FGAZ a 100 %-os tulajdonában lévő leányvállalata, 
a Flughafen Zweibrücken GmbH (a továbbiakban: FZG) részére utalt to-
vább. Azt is állította, hogy ugyanebben az időszakban a repülőtéren vég-
zett, közel hétmillió euró összegű építési munkálatokat teljes mértékben 
a szövetségi tartomány fi nanszírozta. A Bizottság alapos vizsgálatot kö-
vetően 2014. október 1-jén megállapította a jogsértő állami támogatás 
tényét, amellyel nehéz helyzetbe hozta nemcsak a német repteret, hanem 
az azt használó három fapados légitársaságot is.1 A korábban katonai, el-
sősorban az itt állomásozó amerikai haderőt kiszolgáló reptér a Bizottság 

*  Habil. egyetemi docens (PPKE JÁK), ügyvéd, Réczicza Dentons Europe LLP.
1  A Bizottság 2016/152 (EU) határozata, SA.27339 (12/C) (ex 11/NN); HL 2016, 

L34., 68. o. (ebben a HL lapszámban egyébként a bemutatott határozat mellett még 
egy-egy német, francia és osztrák állami támogatásra vonatkozó döntést publikált 
a Bizottság).
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határozatát követően csődöt kellett jelentsen. A Lufthansa csoporthoz 
tartozó fapados járatnak, a Germanwings-nek a határozat értelmében 1,2 
millió euró tiltott állami támogatást kellett volna visszafi zetni.

A Germanwings 2006–2009 között működtette a Zweibrücken–Ber-
lin járatát. Az események inkább azt bizonyították, hogy a bővítés el-
készülte nem a Germanwings, hanem a TUIFly légitársaság2 járatainak 
megindulásával esett egybe, amely társaság csődjét megelőzően a 
zweibrückeni reptér fő ügyfele volt. A TUIFly  egyébként nem is támad-
ta meg a határozatot. A harmadik érintett légitársaság, a Ryanair pere 
még nem zárult le. Érdekesség, hogy a német állam szerepében sem a 
tartomány, sem az önkormányzatok nem kértek jogorvoslatot, mert nem 
bíztak a pereskedés sikerében.3 

A Törvényszék 2017. április 27-i, bemutatásra kerülő ítélete azonban 
az állami támogatás szempontból másként értékelte a reptéri infrastruk-
túra fejlesztését, így a Germanwings-nek mégsem kell visszafi zetnie az 
állítólagos állami támogatást.4 A jogeset jó példázza, milyen nehéz a pi-
acgazdasági befektető tesztjén keresztül megítélni, hogy egy vállalkozás 
támogatáshoz jutott-e. A jogvita fő kérdése az volt, hogy a zweibrückeni 
reptér bővítése a Germanwings érdekét szolgálta-e. 

2. A zweibrückeni reptér bővítése 

A zweibrückeni reptér az FZG tulajdona, amely az FGAZ 100%-os le-
ányvállalata, amelyet pedig Rheinland–Pfalz tartomány és a tartományi 
települési önkormányzatok reptérfejlesztési társulata (Zweckverbands 
Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken) birtokol egyenlő arányban. 
Az FGAZ állami tulajdonosai éves tőkeinjekciók nyújtásával biztosítják 
az FGAZ fi nanszírozási szükségleteit. Németország álláspontja az volt 
az eljárás során, hogy az FGAZ önmagában semmilyen légi közleke-

2  A német TUI csoport számos akvizíciót követően a világ legnagyobb turisztikai 
vállalkozássá nőtte ki magát, egyebek között hat légitársaság tartozik hozzá, mint-
egy 150 géppel.

3  Ld. a Pfalzischer Merkur 2017. április 28-i cikkét, https://www.pfaelzischer-merkur.
de/region/mehr-regionales/eu-kommission-verliert-prozess-um-zweibruecker-
fl ughafen-beihilfe_aid-2280755

4  T-375/15. számú, Germanwings GmbH v. Európai Bizottság [ECLI:EU:T:2017:289]. 
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déshez kapcsolódó tevékenységet nem végez. A légi közlekedést illetően 
az FGAZ egyszerűen csak továbbította az állami fi nanszírozást az FZG 
számára.

2000 és 2006 között a repülőteret általában nem kereskedelmi légi 
közlekedési célokra használták. Főleg katonai repülőgépek, magánre-
pülőgépek és szabadidős járatok vették igénybe a repülőteret, és csak 
alkalmanként voltak kereskedelmi járatok. Csak a légtér polgári és ka-
tonai repülőgépek általi használatát szabályozó ellenőrző zóna létesítését 
követően lehetett kereskedelmi üzemeltetők számára vonzóvá tenni a re-
pülőteret. A menetrend szerinti és a charterjáratokkal üzemelő kereske-
delmi forgalom a Germanwings Berlinbe tartó első járatával indult meg 
2006. szeptember 15-én. A TUIFly charterjárat-üzemeltető 2007. márci-
us 30-án kezdte meg működését, míg a Ryanair egyetlen Zweibrückenből 
(London–Stanstedre) induló járatát 2008. október 28. és 2009. szeptem-
ber 22. között üzemeltette. A zweibrückeni repülőtér éves kapacitása a 
vizsgált időszakban 200–300 ezer fő között mozgott, jelenleg ez a szám 
körülbelül 700 000 utas/év. Átlagosan évente az utasok 15%-a érkezik 
más tagállamból, elsősorban Luxemburgból és Franciaországból.

3. A Bizottság által vizsgált intézkedések

A Bizottság eljárásában az állami intézkedések alábbi két csoportját 
vizsgálta:

Egyrészt a repteret üzemeltető FGAZ és az FZG számára nyújtott 
alábbi intézkedések esetében: 

– a zweibrückeni repülőtér 2000–2009 közötti infrastrukturális be-
ruházások kapcsolódó, és a 2000-2009 évek működési költségei-
nek közvetlen állami fi nanszírozása a Rajna-vidék–Pfalz szövet-
ségi tartomány és a ZEF által;

– bankkölcsön és a Rajna-vidék–Pfalz szövetségi tartomány belső 
számla-összevezetésében (cash-pool) való részvétel.

Másrészt a zweibrückeni repülőtérről üzemelő légitársaságok számá-
ra nyújtott alábbi intézkedések: 

– repülőtéri díjak utáni engedmények bizonyos légitársaságok ese-
tében (Germanwings, TUIFly és Ryanair); 

– a Ryanairrel kötött marketingszerződések.
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4. A Bizottság határozata

4.1. Az állami támogatások tilalma

A Bizottság elsőként arra emlékeztetett, hogy a Bíróság a lipcse–hallei 
repülőtér ügyben5 megerősítette, hogy egy repülőtér kereskedelmi cél-
lal való működtetése, valamint a repülőtér infrastruktúrájának kiépítése 
gazdasági tevékenységnek számít.

A kedvezményezetti oldal kapcsán az FGAZ és az FZG tevékenysé-
ge szempontjából gazdasági tevékenységet végző szervezetnek, vállal-
kozásnak minősülnek, mivel repülőtér építésével, karbantartásával és 
üzemeltetésével foglalkoznak, repülőtéri szolgáltatásokat nyújtanak, és 
mindezért díjat számolnak fel a felhasználóknak. Az Aéroports de Pa-
ris ítélet dátumától (vagyis 2000. december 12-étől) kezdődően végzik 
e gazdasági tevékenységet. A Bizottság hangsúlyozta, hogy az FGAZ/
FZG gazdasági tevékenysége nem csak a kereskedelmi légi közlekedés 
Zweibrückenben való megindulásával kezdődött 2006-ban. A repülőtér 
működtetése nem csak akkor minősül gazdasági tevékenységnek, ami-
kortól a polgári légitársaságokat sikeresen bevonzották. A Bizottság 
szerint nem indokolt az infrastruktúra kiépítésének vagy kibővítésének 
előkészítő tevékenységét elkülöníteni a későbbi kereskedelmi használat-
tól. Ugyanez érvényes a repülőtéri szolgáltatások katonai felhasználók 
számára ellentételezésért cserébe való nyújtására.

A Bizottság továbbá úgy értékelte az FGAZ és az FZG viszonyát, hogy 
azok annyira szorosan összekapcsolódnak, hogy őket az állami támoga-
tási szabályok alkalmazásában egyetlen gazdasági egységnek kell tekin-
teni. Az uniós versenyjogban a vállalkozás fogalma mindig gazdasági 
egységet jelöl, amelybe egymástól függő viszonyban levő több természe-
tes vagy jogi személy is tartozhat. Az FZG az FGAZ 100 %-os leányvál-
lalata, így az FGAZ a részvényesi gyűlésen keresztül irányítja az FZG-t. 
Ezen túlmenően az FGAZ és az FZG egy eredményátadási megállapo-
dáson keresztül is összekapcsolódik, azaz német adótörvények alapján is 

5  A T-443/08. és a T-455/08. számú, Freistaat Sachsen, Flughafen Leipzig/Halle és 
társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet (EBHT 2011., II-1311. o.), 
amelyet fellebbezést követően a C-288/11. számú, Mitteldeutsche Flughafen AG és 
Flughafen Leipzig-Halle GmbH kontra Bizottság ügyben 2012. december 19-én 
hozott ítéletben a Bíróság helybenhagyott.
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egy gazdasági egységként kezelik a két jogalanyt. Továbbá az FZG felü-
gyelőbizottságának tagjai az alapszabálya szerint mindig megegyeznek 
az FGAZ felügyelőbizottságának tagjaival. A felügyelőbizottság kulcs-
fontosságú szerv, mert a vezetőséget a felügyelőbizottság nevezi ki.

A Bizottság arra is kitért, hogy vannak önmagukban nem gazdasági 
jellegű reptéri tevékenységek, amelyek szorosan kapcsolódnak a gazda-
sági tevékenység végzéséhez. Németország ugyanis azzal érvelt, hogy e 
tevékenységekhez kapcsolódó beruházási és működési költségek állami 
hatáskörbe tartoznak, így azok szabadon támogathatók. Ide sorolta a légi 
biztonsági törvény (LuftSiG) szerinti repülőtér-biztonsági intézkedése-
ket és légi közlekedési törvény (LuftVG) szerinti, a működési biztonsá-
got biztosító intézkedéseket, a légiforgalmi irányítási és légi biztonsági 
intézkedéseket, továbbá a meteorológiai és tűzoltósági szolgáltatásokat. 
A Bizottság alapvetően egyetértett ezzel az értelmezéssel, de az üze-
meltetési biztonsággal kapcsolatos intézkedéseket és a meteorológiai 
szolgáltatásokat illetően úgy vélte, hogy az a repülőtér üzemeltetésére 
irányuló gazdasági tevékenység általános részét képezi, azok nem tar-
toznak az állami tevékenységek körébe.6 Minden repülőtér üzemeltetését 
tervező vállalkozásnak biztosítania kell ugyanis a futópálya és a forgal-
mi előterek biztonságát, ideértve például a jelzőfények kiépítését is. 

Fontos látni, hogy a Bizottság attól függetlenül minősít egy tevékeny-
séget piacinak vagy éppen államinak, hogy az adott feladatok tagállami 
jogszabályi besorolásuk alapján állami hatáskörbe tartoznak-e vagy sem. 
Az is közömbös volt, hogy a zweibrückeni repteret, ami egyébként pol-
gári reptér, a katonaság rendszeresen használja.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének következő tartalmi szükség-
lete, hogy az intézkedést állami forrásból kell fi nanszírozni, és az intéz-
kedésekre vonatkozó döntésnek az államnak betudhatónak kell lennie. 
Mivel a helyi hatóságok forrásai is állami forrásoknak tekintendők, ezért 
az FZG-nek nyújtott közvetlen beruházási támogatások és az FGAZ/
FZG javára nyújtott éves tőkeinjekciók megfeleltek e kritériumnak. A 
beruházási támogatások közvetlenül a Rajna-vidék–Pfalz szövetségi tar-
tománytól érkeztek, míg a tőkeinjekciókat a szövetségi tartomány és a 
ZEF, a közigazgatási szervezetek szövetsége közösen fi nanszírozta. 

Az ügy központi kérdése az volt, hogy az FGAZ/FZG jutott-e gazda-
sági előnyhöz, azaz olyan kedvezményhez, amelyet egy adott vállalkozás 

6  Határozat, 199. pont.
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rendes piaci körülmények között, állami beavatkozás nélkül nem szerzett 
volna meg. Ennek értelmezésekor csak az intézkedésnek az adott vál-
lalkozásra gyakorolt hatása releváns, az állami beavatkozás oka és célja 
azonban nem.7 Az esetjog értelmében „az állam által közvetlenül vagy 
közvetve, a szokásos piaci feltételeknek megfelelő viszonyok között egy 
vállalkozás rendelkezésére bocsátott tőke nem tekinthető állami támoga-
tásnak”.8 Ennek megválaszolásához a Bizottságnak össze kellett hason-
lítania a közvetlen beruházási támogatásokat nyújtó és a tőkeinjekciókat 
végrehajtó állami hatóságok, valamint a hosszú távú jövedelmezőségi 
kilátásokat szem előtt tartó piacgazdasági szereplő magatartását. Ehhez 
vissza kellett helyezkednie abba az időszakba, amikor az FGAZ-nek/
FZG-nek nyújtandó közfi nanszírozásról szóló döntések megszülettek.

A repülőtér-üzembentartónak általában a repülőtér kiépítésével és 
üzemeltetésével kapcsolatos összes költséget viselnie kell (kivéve az 
állami hatáskörbe tartozó költségeket, amelyeket általában a vonatkozó 
jogszabályi keret alapján nem a repülőtér-üzembentartónak kell viselnie), 
ideértve a beruházási költségeket. A német érvelésre válaszul a Bizottság 
hangsúlyozta, hogy a szociális és regionális megfontolásokat azonban 
nem lehet fi gyelembe venni a piacgazdasági szereplő tesztjének elvég-
zése során.9

A Bizottság hiányolta, hogy a projekttel járó jelentős bizonytalansá-
gok, annak hosszú távú jellege ellenére nem készült előzetes üzleti terv, 
vagy a jövedelmezőségi feltételezésekről „érzékenységi elemzés”. A Bi-
zottság szerint egy körültekintő befektető egy ilyen projekt esetén nem 
így járt volna el. Az sem segítette a német érvelést, hogy a reptér a vizs-
gált időszakban végig veszteséget termelt, ráadásul nem csökkenő, ha-
nem növekvő mértékben.

Az éves tőkeinjekciók kapcsán is a piacgazdasági befektető tesztjének 
való megfelelés hiányát lehetett megállapítani. Ezek az FGAZ/FZG ren-
des beruházási és működési költségei egy részének fedezésére szolgál-

7  173/73. számú, Olasz Köztársaság kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 
hozott ítélet (EBHT 1974., 709. o.) 13. pont.

8  Ld. pl. a C-482/99. számú, Franciaország kontra Bizottság (Stardust Marine) ügy-
ben hozott ítélet (EBHT 2002., I-4397. o.) 69. pont.

9  A C-40/85. számú, Belgium kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 1986., 
I-2321. o.).
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tak, így mentesítve a vállalkozást egy olyan gazdasági teher alól, amelyet 
normális esetben viselnie kellene.

Mivel az intézkedés szelektív, versenytorzító, továbbá tagállamok kö-
zötti kereskedelmet érintő jellege is könnyen megállapítható volt, a Bi-
zottság értelmezése szerint az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének tilal-
ma ellenére nyújtott Németország állami támogatást a reptérnek.

4.2. Beruházási támogatás: a légi közlekedési iránymutatás 
alkalmazása

A tilalom bizonyítottsága után a Bizottság a beruházási és működési tá-
mogatás engedélyezhetőségét vizsgálta meg. Egy 2005-ben kibocsátott 
iránymutatás szólt arról, hogy a reptereknek nyújtott támogatások mikor 
egyeztethetők össze a belső piaci versennyel, konkrétan mikor engedhe-
tők meg az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdés c) pontja értelmében.

Az iránymutatás szerint beruházási támogatás a rögzített tőkeeszkö-
zökbe történő beruházás fi nanszírozására szolgáló támogatás, melynek 
értékelésekor a Bizottság a következőket veszi fi gyelembe:

a) megfelel-e az infrastruktúra építése és üzemeltetése egy világo-
san meghatározott általános érdekű célkitűzésnek (regionális fej-
lesztés, hozzáférhetőség stb.); 

b) az infrastruktúra szükséges-e a kitűzött cél elérése érdekében, és 
arányos-e azzal; 

c) az infrastruktúra középtávon kielégítő kilátásokat biztosít a hasz-
nálat terén, nevezetesen a meglévő infrastruktúrák használatának 
fényében; 

d) az infrastruktúrához való hozzáférés minden lehetséges felhasz-
náló számára egyenlő feltételek mellett és diszkriminációmente-
sen biztosított-e és 

e) a kereskedelem fejlődése a közösségi érdekkel ellentétes mérték-
ben nem sérül-e.

A Bizottság már az első kritérium hiányát megállapította, mondván 
hogy a beruházási támogatás nem segíti a közös érdekű célkitűzéseket, 
mivel az FGAZ/FZG javára nyújtott beruházási támogatás olyan infra-
struktúra létrehozását, illetve karbantartását szolgálta, amely egyszerűen 
megkettőzte a Saarbrückenben lévő, egyébként is veszteséges repülőteret.
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4.3. Működési támogatás – ÁGÉSZ kivétel

Németország álláspontja az volt, hogy az FGAZ/FZG javára nyújtott mű-
ködési támogatás az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése10 értelmében 
általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásáért járó ellentételezés-
ként összeegyeztethető a belső piaccal.

A működési támogatás az iránymutatás szerint a repülőtéri szolgálta-
tások nyújtásának hátterében álló költségek, amelyek olyan költségkate-
góriákat ölelnek fel, mint például a személyzet, a szerződéses szolgálta-
tások, a kommunikáció, a hulladékkezelés, az energia, a karbantartás, a 
bérlet és az igazgatás költségei, azonban nem terjednek ki a tőkeköltsé-
gekre, a repülőtér által a légitársaságoknak nyújtott marketingtámoga-
tásra vagy egyéb ösztönzőkre, valamint a közérdekű feladatok ellátásá-
nak költségeire.

Ahhoz, hogy egy tevékenység általános gazdasági érdekű szolgálta-
tásnak minősüljön, más gazdasági tevékenységekhez képest különleges 
jellemzőkkel kell rendelkezzen. Többről kell hogy szó legyen, mint az 
EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett egyes gaz-
dasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlesztése. A Bizottság 
szerint azt kellett volna bizonyítani, hogy a repülőtér nélkül a repülőtér 
által kiszolgált régió egy része olyan mértékben el lenne szigetelve az 
Unió többi részétől, amely már veszélyeztetné a társadalmi és gazdasági 
fejlődését.11 Ismételten felhozta azt is a Bizottság, hogy adott régióban 
a repülőtéri infrastruktúra megkettőzéséhez vezető állami fi nanszírozás 
nem tekinthető a közös érdekű célkitűzéshez való hozzájárulásnak.

Ezen túlmenően a megbízási aktust is hiányolta a Bizottság: a műkö-
dési engedély önmagában nem elegendő az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatás nyújtásával való megbízáshoz.

10  Az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése szerint „Az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a jövedelemtermelő monopólium 
jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a Szerződések szabályai, külö-
nösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, 
sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. A 
kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben, amely ellentétes 
az Unió érdekeivel.”

11  Határozat, 288. pont.
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4.4. Repülőtéri díjakból adott kedvezmény és Ryanair marketing 
szolgáltatása

Az eljárásban a Bizottság nemcsak a repteret üzemeltető vállalkozás, ha-
nem a repteret használó légitársaságok helyzetét is vizsgálta. Leszögezte, 
hogy az FGAZ-t/FZG állami vállalkozásoknak minősül, mivel az állam 
az FGAZ/FZG egyedüli részvényese, ő nevezi ki az FGAZ/FZG (egy-
mással megegyező) felügyelőbizottságát (amely a vezetőséget nevezi ki). 
Így az FGAZ/FZG forrásaiból nyújtott bármilyen előny állami források 
megterhelését jelentené.

Ami az államnak betudhatóság kapcsán a Bizottság felidézte a Bíró-
ság Stardust Marine ügyben hozott ítéletét. Ebben a Bíróság kimondta, 
hogy annak megállapításához, hogy a forrásátruházás az állami 
részvényeseknek tudható be, nem elegendő az, hogy az adott vállalkozás 
egyetlen vagy többségi részvényese az állam vagy állami szerv.12 Még ha 
az állam irányítási pozícióval is rendelkezik a közvállalkozásban, ezen 
irányítás tényleges gyakorlását nem lehet automatikusan vélelmezni, 
mivel a közvállalkozás – az állam által ráruházott autonómia fokától 
függően – többé-kevésbé függetlenül is eljárhat. A Bíróság szerint az 
államnak betudhatóság jelei lehetnek a következők:

a) az a tény, hogy az adott vállalkozás nem hozhatta meg a vitatott 
döntést a hatóság elvárásainak fi gyelembevétele nélkül;

b) az a tény, hogy a vállalkozásnak fi gyelembe kell vennie a kor-
mányzati utasításokat;

c) a közvállalkozás a közigazgatási struktúra szerves részét képezi;
d) a közvállalkozás tevékenységeinek jellege, valamint az, hogy azo-

kat rendes piaci körülmények között, magánszereplőkkel verse-
nyezve végzik-e;

e) a vállalkozás jogállása;
f) a hatóságok által a vállalkozás irányítása felett gyakorolt ellenőr-

zés mértéke;
g) minden olyan további mutató, amely adott esetben a hatóságok-

nak az intézkedés elfogadásában való közreműködését vagy e 
közreműködés hiányának valószínűtlenségét jelzi, az intézkedés 
alkalmazási körére, tartalmára vagy a benne foglalt feltételekre is 
fi gyelemmel. 

12  A Stardust Marine ügyben hozott ítélet 51. és az azt követő pontjai.
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A Bizottság jelen ügyben az alábbi szempontok alapján állapította meg 
az államnak való betudhatóságot:

– a szövetségi tartomány által kinevezett képviselő az FGAZ/FZG 
felügyelőbizottságának elnökévé válik (amely fontos szerv, ez ne-
vezi ki a vezetőséget és jóvá kell hagyniuk bizonyos összeghatár 
feletti ügyleteket);

– a felügyelőbizottságának jegyzőkönyve bizonyítja, hogy a felü-
gyelőbizottságot tájékoztatták és megkérdezték a légitársaságok-
kal létrejött szerződések megvitatásáról és megkötéséről, mi több, 
az FGAZ/FZG vezetőségének fi gyelembe kellett vennie az állami 
hatóságok követelményeit;

– az állami hatóságok részt vettek az FGAZ/FZG mindennapos ve-
zetőségi döntéseiben (pl. az egyik jegyzőkönyv szerint a holland 
légierő katonai gyakorlatozása jelentős bevételt termelt, de az el-
nök mégis azt javasolta, hogy a vezetőségnek a jövőben jobban 
meg kell fontolnia, hogy engedi-e a lakosságot zavaró katonai 
gyakorlatozást);

– a Rajna-vidék–Pfalz szövetségi tartomány által képviselt állam 
közvetlenül részt vett a légitársaságokkal való tárgyalásokban 
(egy jegyzőkönyv szerint megbeszélésre került sor a Rajna-vi-
dék–Pfalz szövetségi tartomány Gazdasági Minisztériuma és a 
Ryanair között Londonban).

Következő lépésként azt vizsgálta a Bizottság, hogy a megállapodás 
megfelel-e a piacgazdasági befektető elvének: a megállapodás megkö-
tésének idején egy körültekintő piacgazdasági szereplő várhatta volna-e 
a megállapodástól, hogy magasabb hasznot hoz, mint amit más eszkö-
zökkel elérhetne. E magasabb hasznot a szerződés megkötése esetén ke-
letkező bevételek és a szerződéskötés elmaradása esetén elért bevételek 
közötti különbség (különbözeti bevételek), valamint a szerződéskötés 
esetén keletkező költségek és a szerződéskötés hiányában felmerülő költ-
ségek közötti különbség (különbözeti költség) fényében kell mérni, és az 
eredményként adódó cash fl ow-t a megfelelő leszámítolási kamatlábbal 
diszkontálni kell. A várható különbözeti bevételeknek különösen a repü-
lőtéri díjakból származó bevételeket, fi gyelemmel az engedményekre és 
a megállapodás által várhatóan generált forgalomra, emellett a további 
forgalom által várhatóan termelt, nem repüléssel kapcsolatos bevételeket 
kell tartalmazniuk. A várható különbözeti költségeknek különösen min-
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den olyan működési és beruházási különbözeti költséget tartalmazniuk 
kell, amelyek a megállapodás hiányában nem merültek volna fel, vala-
mint a marketingtámogatások és egyéb pénzügyi ösztönzők költségét.

Mivel a tanulmányunkban bemutatott bírósági ítélet nem foglalkozik 
a Ryanair támogatásával, nem részletezem, hogyan jutott a Bizottság 
arra a következtetésre, hogy a várható leszámítolt eredmény mind az 
első Germanwings-szerződés, mind a TUIFly és a Ryanair szerződései 
esetében negatív lett, s így kimondható volt, hogy az FGAZ/FZG nem 
piacgazdasági szereplőként járt el e szerződések megkötésekor. Emiatt 
a szerződéseknek ilyen feltételekkel való megkötése gazdasági előnyhöz 
juttatta a Germanwings, a TUIFly és a Ryanair légitársaságokat.

A légitársaságoknak adott támogatás összeegyeztethetőségét a 2005. 
évi légi közlekedési iránymutatás alapján vizsgálta a Bizottság. E sze-
rint a támogatás összege egyik évben sem haladhatja meg az adott év 
támogatható költségeinek 50%-át, és a teljes támogatás nem haladhatja 
meg a támogatható költségek átlagának 30%-át. A támogatható költsé-
gekhez azok a többletköltségek tartoznak, amelyek az új útvonal indítá-
sához vagy az új járatsűrűség bevezetéséhez kapcsolódnak, és amelyeket 
a légifuvarozónak a járat üzemeltetése során már nem kell viselnie. A 
szerződések azonban nem biztosítottak kapcsolatot az odaítélt támogatás 
és a támogatható költségek között, így nem teljesülhetett ez a kritérium.

A fentieken túl a Bizottság azt is megállapította, hogy azzal, hogy az 
FGAZ/FZG részére a bankkölcsönhöz 100%-os mértékű, térítésmentes 
kezességvállalást nyújtottak, és megengedték, hogy az FGAZ részt ve-
gyen a szövetségi tartomány számla-összevezetésében, a szövetségi tar-
tomány állami támogatást nyújtott az FGAZ/FZG-nek.

 

4.5. A visszafi zettetés

A bizottság bírói esetjoggal megerősített gyakorlata, hogy a belső piaccal 
összeegyeztethetetlennek tekintett támogatások esetében kötelezi az ille-
tő tagállamot a korábbi állapot visszaállítására, azaz a kedvezményezett 
vissza kell hogy juttassa a jogtalanul megkapott előnyt. Ezt a Szerző-
dés támogatási tilalmát végrehajtó eljárási rendelet13 16. cikke is tartal-

13  A Tanács (EU) 2015/1589 rendelete (2015. július 13.) az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meg-
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mazza: „amennyiben a jogellenes támogatások esetén elutasító határozat 
születik, a Bizottság dönt arról, hogy az érintett tagállam hozza meg a 
szükséges intézkedéseket a támogatásnak a kedvezményezettől történő 
visszavételére”.

A Bizottság pontos összegeket csak a három légitársaság esetében 
határozott meg (egyedül a Germanwings támogatása haladta meg az 
egymillió eurót, a másik két társaság csupán százezres nagyságrendű 
támogatásban részesült). Az FGAZ/FZG-től visszatérítendő összegeket 
(beruházási támogatások, éves tőkeinjekciók, bankkölcsönre térítésmen-
tesen nyújtott 100%-os kezességvállalás, illetve az FGAZ számára a 
Rajna-vidék–Pfalz szövetségi tartomány számla-összevezetésében való 
részvételének engedélyezése) a 3. cikkben megállapított képlet alapján 
kellett kiszámolni, de a határozat meghozatalakor a Bizottság nem volt a 
szükséges információk birtokában.14

A támogatástartalom kiszámítására két hónapot kapott a német állam, 
míg magát a visszafi zettetést négy hónapon belül kellett eszközölnie.

A 2014 októberi határozat 2. cikke némi pozitívumot is hozott a né-
meteknek. A Bizottság kimondta, hogy a Sparkasse Südwestpfalz 
által az FZG-nek nyújtott kölcsön és az FZG által 2008. június 30-
án a Germanwings légitársasággal kötött repülőtéri szolgáltatásokra 
vonatkozó szolgáltatási szerződés nem minősül állami támogatásnak.

5. A Törvényszék ítélete

A bizottsági határozatot a Germanwings és a Ryanair támadta meg. A 
most bemutatott, 2017. április 27-ei ítéletben a Törvényszék a felperesnek 
adott igazat, ezért a támadott határozat rá vonatkozó pontjait hatályon 
kívül helyezte.

A felperes légitársaság elsőként azt kifogásolta, hogy a számára 
megismerhető határozat nem tartalmazott bizonyos bevételi és költség 

állapításáról, HL 2015, L 248/9.
14  Támogatásformánként más és más módszert írt elő a határozat 3. cikke. Például a 

kezességvállalás tekintetében úgy fogalmaz, hogy a visszatérítendő összeget a ke-
zességvállalás értékének pénzeszköz-egyenértékese, amelyet az EK-Szerződés 87. 
és 88. cikkének (mai EUMSZ 107. és 108. cikkek) a kezességvállalás formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény alap-
ján kell meghatározni. 
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adatokat azok bizalmas jellege miatt. A Törvényszék nem adott helyt a 
hiányos indokolásra vonatkozó kifogásoknak. A költségek és bevételek 
minden részletének feltárása nélkül is nyomon követhető volt a bizottsági 
érvelés logikája, a felperes pedig érdemben tudta kifogásolni a bizottsági 
határozatot. A Törvényszék emlékeztetett arra, hogy a repüléshez kötődő 
többletbevétel 369,705 €, a nem-repülés jellegű többletbevétel 231,996 € 
volt, miközben a többletköltségek 1,717,673 €-ra rúgtak, azaz jelentős 
veszteség volt megállapítható.

A német légitársaság érdemi kifogásában azt állította, hogy a Bizott-
ság rosszul alkalmazta a piai magánbefektető tesztet (MEO-elv), nem 
kapott a német tartománytól semmilyen támogatást. Szemben a korábbi 
gyakorlattal, nem lett volna szabad a reptérbővítés (a terminálok felújí-
tása) költségeit az első szerződéséhez kapcsolódóan fi gyelembe venni. A 
Törvényszék bevezetésként elutasította azt az érvelést, hogy a határozat 
azért lenne jogsértő, mert az abban foglalt bizottsági érvelés, legalábbis 
ahogy a felperes állította, eltér a korábbi időszakban követett megközelí-
téstől. A bírói gyakorlat hangsúlyozza, hogy minden egyes ügyet önma-
gában kell megítélni, a Bizottságot nem köti korábbi gyakorlata.15

A felperes szerint a repteret nem az ő számára újították fel, az ab-
ból fakadó előnyöket minden, a repteret használó légitársaság élvez-
heti. Hivatkozott arra is, hogy a kiépített kapacitás messze megha-
ladja a Germanwings igényeit. A Bizottság kitartott amellett, hogy a 
Germanwings megjelenése és a reptér felújítása között okozati kapcso-
lat állt fenn, ezért joggal kapcsolta a költségeket a Germanwings első 
szerződéséhez. Az FGAZ/FZG a nagy veszteséggel járó első szerződés 
megkötésekor nem piaci módon viselkedett – ami már nem volt igaz a 
hasznot hozó második Germanwings szerződésre.

A MEO-elv értelmezése kapcsán a Törvényszék a következő esetjog-
ban kiforrott szempontokra hívta fel a fi gyelmet.

Nincs szó állami támogatásról, ha az állami intézkedésből származó 
előnyhöz a vállalkozás normál piaci körülmények között is hozzájutott 
volna.16 

15  Hivatkozza a T-319/12. és a T-321/12. Spanyolország és mások kontra Bizottság, 
2014. július 3-i ítéletet [EU:T:2014:604].

16  64. pont, hivatkozva a C124/10. P. Bizottság kontra EDF ügy 78. pont-
ját [EU:C:2012:318]; C73/11. P. számú, Frucona Košice/Bizottság, 70. pontját 
[EU:C:2013:32].
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A „magán tőke juttató elve”17 annak vizsgálatára szolgál, hogy a bár-
milyen formában az állam által adott gazdasági előny képes-e a versenyt 
torzítani és a tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolni.18

Annak megállapítása érdekében, hogy az állam körültekintő, piac-
gazdasági módon viselkedő magán piacgazdasági szereplőként, gazda-
ságilag ésszerűen járt-e el, abba az időbe kell visszarepülni, amikor az 
állami intézkedésről döntés született.19 Csak az akkor rendelkezésre álló 
információk és az akkor előre látható jövőbeni események vehetők fi gye-
lembe. Ez különösen fontos olyan esetekben, mint a mostani, amikor a 
Bizottság által vizsgált beruházás már megvalósult a határozathozatal 
idején.

A magántőke juttató elvének alkalmazása komplex gazdasági mérle-
gelést igényel, ezért az uniós bíróságok csak korlátozott felülvizsgálatot 
gyakorolnak a döntés jogszerűsége megítélése során.20 A bíróság ilyen-
kor az eljárási szabályok betartása és a határozat indokolásának teljessé-
ge mellett azt vizsgálja csak, hogy a Bizottság követett-e el nyilvánvaló 
mérlegelési hibát. 

A MEO-teszt alkalmazásánál a Törvényszék fi gyelembe vette a légi 
közlekedési iránymutatás 64. pontját is. E szerint a MEO-teszt alkal-
mazásánál releváns költségeknél nem kell számba venni azokat a kiadá-
sokat, amelyeket a reptér egy adott légitársaság igényeitől függetlenül, 
egyébként is eszközölt volna. A Törvényszék úgy találta, hogy a Bizott-
ság nem tudta bizonyítani, hogy a zweibrückeni reptér felújítása, bőví-
tése elsődlegesen a Gemanwingsre tekintettel valósult volna meg. Nem 
volt bizonyíték arra, hogy a reptér a légitársaság felé bármilyen kötele-
zettséget vállalt volna, illetve hogy a munkálatok elvégzése feltétel lett 
volna a német fapados társaság járatainak indulásához. A bírák számára 
fontos körülmény volt, hogy a Germanwings a terminállal kapcsolatos 
munkálatok befejezését, 2007 márciusát fél évvel megelőzően megindí-
totta a járatait. 

17  Az ítélet német szövege nem a MEIP vagy MEO angol rövidítéseket, hanem a 
privater Kapitalgeber fordulatot használja.

18  Ítélet 65. pont.
19  Ítélet 66. pont, hivatkozva a C482/99. számú, Franciaország kontra Bizottság ügy 

[EU:C:2002:294] 71. pontját.
20  Ítélet 67. pont, hivatkozva a C290/07. P. számú, Bizottság kontra Scott ügy 

[EU:C:2010:480] 68. pontját.
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Érdekes, hogy a Törvényszék azt is felrótta a Bizottságnak, hogy min-
denféle kritika nélkül elfogadta a német hatóságok nyilatkozatait a költ-
ségek allokálásáról. Az is hiba volt, hogy nem rögzítette a határozat a 
befektetésről szóló döntés meghozatalának időpontját, márpedig e nélkül 
nehéz kimutatni a beruházás és a légitársaság reptérhasználati döntése kö-
zötti okozati kapcsolatot (az első Germanwings szerződést a reptér 2006. 
június 30-án írta alá, a légitársaság augusztus 17-én). Ezeket a hiányos-
ságokat nem lehet a tartomány egy utólagos, bírói szakban adott nyilat-
kozatával pótolni, mert a határozat jogszerűségét annak meghozatalakori 
tények, információk alapján kell megítélni. Ebből a szempontból az is 
jelentős, hogy a többi légitársasággal kötött szerződéshez képest mikor 
született a beruházási döntés. Ha ez előtt már ismert volt a többi légitár-
saság reptérhasználati szándéka, akkor nem lett volna szabad a beruhá-
zási költségeket a Germanwings első szerződésére terhelni. A Törvény-
szék azt is megjegyezte, hogy a munkálatok befejezése inkább a TUIFly 
megjelenésének időpontjával esett egybe, és az nem is támadta meg a 
bizottsági határozatot.

5. Összegzés

A repterek működtetése jó példája annak, hogy ugyanaz a tevékenység 
egy idő múltán a gazdasági helyzet változása eredményeként nem pia-
ciból piacivá válhat. A repülőtéri infrastruktúra üzemeltetése, kiépítése 
kapcsán 2000–2001 volt az az időpont, amikortól kezdve a Bizottság sze-
rint nem lehet kizárni az állami támogatásokkal kapcsolatos rendelkezé-
sek repülőterekre történő alkalmazását (ez az Aéroports de Paris ügyben 
hozott ítélet időpontja).21

Az ügy jól mutatja, hogy az infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott ál-
lami támogatásnak jellemzően kétféle vállalati kör is kedvezményezettje 
lehet: a repteret, a kikötőt, az egyéb eszközöket hasznosító vállalkozás, 
illetve az arra támaszkodva szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.

21  A Törvényszék 2000. december 12-i ítélete: T-128/89. számú, Aéroports de Paris 
kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet (EBHT 2000., II-3929. o.), megerősítette a 
C-82/01P. számú, Aéroports de Paris kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 
2002., I-9297. o.).



T  Tihamér86

A Törvényszék ítélete jól példázza, hogy nem könnyű dolog egy ko-
rábbi intézkedés piaci jellegének vizsgálata sem. A Bizottság alapos-
nak tűnő, nem kevés időt igénybe vevő vizsgálata ellenére a bírói fórum 
kitapinthatónak ítélte meg a beruházás piaci logikáját. Ahogyan erre 
Nikolaides is felhívja a fi gyelmet, az alapvető hasonlóságok ellenére nem 
teljesen ugyanaz a MEIP- (market economy investor) és a MEO- (mar-
ket economy operator) teszt.22 A MEO-teszt a közpénzekből épített inf-
rastruktúra üzemeltetésénél alkalmazandó. A jóval korábbi, nem kevés 
állami forrást felemésztő reptér kiépítések hasznát a mai, vállalkozás-
nak minősülő üzemeltetőik élvezik. Az ítélet alapján világos, hogy ha 
egy reptéri beruházás kifejezetten egy azt használó légitársaság érdeket 
szolgálja, akkor annak költségeit meg kell fi zettetni a reptér használati 
díjban.

22  Phedon N : What Costs Are Charged by Public Authorities when they Act 
as Market Operators? EU State Aid Hub, 2017. 05. 23. http://stateaidhub.eu/blogs/
stateaiduncovered/post/8769. 


