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(1) 2020 végéig hatályukat vesztik a következő állami támogatási szabályok, amelyeket 
még az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló 2012. évi 
kezdeményezés részeként fogadtak el: 
- Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020)1, amely hivatkozik 

a nemzeti regionális támogatási térképekre.  
- Iránymutatás a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében 

nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozóan2. 
- Iránymutatás a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról3. 
- Iránymutatás a megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról4, valamint 
- A közös európai érdeket szolgáló fontos projektekről szóló közlemény5. 

(2) A kiszámíthatóság és a jogbiztonság biztosítása érdekében a Bizottság – az állami 
támogatási szabályozás korszerűsítése keretében elfogadott állami támogatási 
szabályok esetleges jövőbeli frissítésére való felkészülés során – két szakaszban fog 
intézkedéseket hozni.  

(3) Először is a Bizottság két évvel, 2022. december 31-ig meghosszabbítja azon állami 
támogatási szabályok érvényességi időszakát, amelyek máskülönben 2020 végéig 
lejárnának. Másodszor – a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó 
iránymutatásával összhangban – a Bizottság az állami támogatási szabályozás 
korszerűsítésének részeként elfogadott egyéb állami támogatási szabályokkal együtt 
értékelni fogja az említett szabályokat. 2019. január 7-én a Bizottság „célravezetőségi 
vizsgálat” formájában elindította a fent említett szabályok értékelését. A Bizottság a 
jövőben e vizsgálat alapján dönt majd a fent említett szabályok további 
meghosszabbításáról vagy esetleges naprakésszé tételéről. 

(4) Tekintettel a célravezetőségi vizsgálat széles hatókörére, valamint arra, hogy az 
értékelések eredményei 2020 eleje előtt nem állnak majd rendelkezésre, nem lehet 
időben meghozni a 2020 utáni szabályok kialakításáról szóló szakpolitikai döntést 

                                                 
1  Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020) (HL C 209., 2013.7.23., 1. o.). 
2  A Bizottság közleménye – Iránymutatás a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása 

érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozóan (HL C 19., 2014.1.22., 4. o.). 
3  A Bizottság közleménye – Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és 

energetikai állami támogatásokról (HL C 200., 2014.6.28., 1. o.) 
4  A Bizottság közleménye – Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak 

nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról (HL C 249., 2014.7.31., 1. o.). 
5  A Bizottság közleménye az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának 

előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési 
kritériumairól (HL C 188., 2014.6.20., 4. o.). 



 

 

ahhoz, hogy a 2020 után alkalmazandó szabályok tekintetében biztosított legyen a 
jogbiztonság és a stabilitás az érdekelt felek számára. A meghosszabbítás ezért 
lehetővé teszi a tagállamok számára a szabályok megfelelő értékelését, valamint a 
szabályok kiszámíthatóságának és stabilitásának biztosítását. 
 

(5) Ezért helyénvaló a 2020 végéig lejáró állami támogatási szabályok rövid távú 
meghosszabbítása, hogy a Bizottság megfelelően értékelhesse a szabályokat, valamint 
a tagállamok és az érdekelt felek számára kiszámíthatóságot és stabilitást biztosítson.  

(6) A fentieket figyelembe véve a Bizottság 2022. december 31-ig meghosszabbítja a 
nemzeti regionális támogatási térképekre hivatkozó, regionális állami támogatásokról 
(2014–2020) szóló iránymutatás, a kockázatfinanszírozási célú befektetések 
előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
iránymutatás, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló 
iránymutatás, a megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló 
iránymutatás és a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekről szóló közlemény 
érvényességi időszakát. 

(7) A nemzeti regionális támogatási térképek tekintetében a Bizottság felkéri a 
tagállamokat, hogy jelentsék be nemzeti regionális támogatási térképeik 
érvényességének meghosszabbítását. A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a 
2021. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális 
támogatási térképeik kiigazítását az alábbi módszer szerint jelentsék be. Ez a módszer 
bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a jóváhagyott nemzeti regionális támogatási 
térképek korlátozott módosítását.  

Tekintettel a fentiekre,  
A regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás a következőképpen 
módosul: A 178. pont után a szöveg a következő pontokkal egészül ki:  

„1781 Mivel a nemzeti regionális támogatási térképek érvényessége 2020.12.31-én 
lejár, a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy jelentsék be a Bizottságnak a nemzeti 
regionális támogatási térképeik érvényességének meghosszabbítására vonatkozó 
szándékukat. A tagállamok az alábbiakban ismertetett feltételek mellett és módszertan 
szerint korlátozott mértékben módosíthatják a nemzeti regionális támogatási 
térképeket. 
 
1782 A 2021. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a 
Bizottság 2020. júniusig megállapítja azon NUTS 2 régiók listáját, amelyekben az egy 
főre jutó GDP nem éri el az uniós átlag 75 % -át6, és amelyek nem szerepelnek az 
iránymutatás I. mellékletében, és az elemzés eredményeiről közleményt fog közzétenni. 
A Bizottság ekkor megállapítja, hogy az így azonosított régiók az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdésének a) pontja alapján jogosultakká válhatnak-e regionális támogatásra, 
valamint az egy főre jutó GDP-jüknek megfelelő támogatási intenzitást. A Bizottság 
ekkor az iránymutatás I. mellékletében „a” területként már szereplő NUTS 2 régiók 
támogatási intenzitásának szintjét is ki fogja igazítani, abban az esetben, ha az egy 
főre jutó GDP-jük magasabb támogatási intenzitást tesz indokolttá. Amennyiben azok 
az újonnan azonosított NUTS 2 régiók, amelyekben az egy főre jutó GDP nem éri el az 
uniós átlag 75 %-át, a Bizottság által a 2014–2020-as időszakra jóváhagyott nemzeti 

                                                 
6  A hároméves átlag alapján az Eurostat által a NUTS 2 szinten közzétett egy főre jutó, PPS-ben kifejezett 

legfrissebb GDP-adatok alapján. 



 

 

regionális támogatási térképen „c” térségnek minősülnek, az iránymutatás 1. 
mellékletében7 feltüntetett, „c” térségekre allokált egyedi népességi arány ennek 
megfelelően kiigazításra kerül8. A Bizottság 2020. júniusig közzéteszi az 1. melléklet 
szükséges módosításait. 
 
1783 A tagállamok a „c” térségekre vonatkozó kiigazított allokációjukon belül 
módosíthatják a 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti regionális támogatási térképeiken szereplő „c” térségek listáját. E 
módosítások nem haladhatják meg a „c” térségekre vonatkozó kiigazított 
allokációjának 50 %-át.  
 
1784 A tagállamoknak 2020. szeptember 1-jéig értesíteniük kell a Bizottságot azon 
szándékukról, hogy meghosszabbítják a nemzeti regionális támogatási térképeket 
és/vagy a nemzeti regionális támogatási térképeik további „a” térségek bevonásával, 
a meglévő „a” térségekben a támogatási intenzitás kiigazításával, valamint a „c” 
térségek cseréjével történő módosításáról. 
1785 A nemzeti regionális támogatási térképek 2022. december 31-ig történő 
meghosszabbításának jóváhagyását követően a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
meghosszabbítják az ezen iránymutatás alapján jóváhagyott meglévő programokat. Az 
ilyen programok esetleges meghosszabbítását a határidő lejárta előtt kellő időben be 
kell jelenteni a Bizottságnak.” 

- A kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami 
támogatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás 174. pontja helyébe a következő 
szöveg lép:  
 
„A Bizottság az ezen iránymutatásban rögzített elveket alkalmazza a 2014. július 1. és 
2022. december 31. között odaítélendő valamennyi kockázatfinanszírozási támogatás 
összeegyeztethetőségének értékelésére.”  
 

- A környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás (108) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:  
 
„Ezen iránymutatás a 2022-ig tartó időszakra vonatkozik, ugyanakkor a 2030-ra szóló 
keret célkitűzéseinek eléréséhez is alapot teremt. Főként arra lehet számítani, hogy a 
bevett megújuló energiaforrások a 2020 és 2030 közötti időszakban a hálózati ellátás 
szempontjából versenyképessé válnak, ami azt jelenti, hogy a támogatásokat és a 
kiegyenlítési feladatok alóli mentességeket degresszív módon ki kell vezetni. Ezen 
iránymutatás összhangban áll ezzel a célkitűzéssel, és piaci alapú mechanizmusok 
révén gondoskodik a költséghatékony ellátásra való áttérésről.”  
 

- A környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás (246) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:  
 

                                                 
7  A regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (2014–2020) I. mellékletének módosításáról szóló 

bizottsági közleményben módosítottak szerint. C(2016) 3514, HL C 231., 2016.6.25., 1. o. 
8  A népességi arány kiigazított felső határát az eredeti térkép összeállításához felhasznált népességi adatok 

alapján kell kiszámítani. A „c” térségekre vonatkozó kiigazított népességi allokációt úgy kapjuk meg, 
hogy le kell vonni az eredeti allokációból azon térségek népességét, amelyek a 2017. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakban „c” térségként szerepeltek a nemzeti regionális támogatási térképeken, 
és amelyek a 2021. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban már a Szerződés 107. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja szerint regionális támogatásra válhatnak jogosultakká. 



 

 

„Ez az iránymutatás 2014. július 1-jétől alkalmazandó, és a környezetvédelem állami 
támogatásáról szóló, 2008. április 1-jén közzétett iránymutatás helyébe lép. Ez az 
iránymutatás 2022. december 31-ig alkalmazandó.” 

 
- A megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló iránymutatás 135. 

pontja helyébe a következő szöveg lép: 
 
„A Bizottság ezt az iránymutatást 2014. augusztus 1. és 2022. december 31. között 
fogja alkalmazni.” 

 
- A közös európai érdeket szolgáló fontos projektekről szóló közlemény 50. pontja 

helyébe a következő szöveg lép: 
 
„E közlemény 2014. július 1-jétől 2022. december 31-ig alkalmazandó.” 


