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1. ELJÁRÁS

1. 2013. június 28-án a Bizottság elfogadta az iránymutatást a regionális állami 
támogatásokról (2014–2020)1 (a továbbiakban: iránymutatás). Az iránymutatás 178. 
cikke értelmében minden egyes tagállamnak az Európai Unió m•ködésér•l szóló 
szerz•dés 108. cikk (3) bekezdése szerinti eljárást követ•en értesítést kell benyújtania a 
Bizottsághoz a 2014. július 1-je és 2020. december 31-e között alkalmazandó egységes 
regionális támogatási térképre vonatkozóan. Az iránymutatás 179. cikke értelmében a 
jóváhagyott regionális támogatási térképet az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzéteszik, és az jelen iránymutatás szerves részét képezi.

2. A 2013. november 13-i keltezés•, a Bizottságnál 2013. november 13-án nyilvántartásba 
vett (2013/112673) levélben a magyar hatóságok benyújtották javaslatukat a 2014. július 
1-jét•l 2020. december 31-ig alkalmazandó regionális támogatási térképre vonatkozóan.

3. 2013. december 20-án a Bizottság további tájékoztatást kért (2013/128411), amelynek a 
magyar hatóságok 2014. január 24-én tettek eleget (2014/008387).

  
1 HL C 209, 2013.7.23. 1. o.
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2. LEÍRÁS

4. Bejelentésükben a magyar hatóságok el•terjesztették a 2014. július 1-je és 2020. 
december 31-e között az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontjában 
meghatározott eltérések értelmében állami támogatásra jogosult, összesen 7,6 millió 
lakosú régiók listáját. A bejelentés felsorolja az „a” és az indoklással „c” térségnek 
min•síthet• térségeket.

5. A 2014. július 1-je és 2020. december 31-e közötti id•szak teljes id•tartamára, az 
EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eltérés szerinti 
támogatásra jogosult NUTS 2 régiók felsorolása az alábbi 1. táblázatban látható. A 
táblázatban megtalálhatóak a javasolt maximális támogatási intenzitások is régiónként.

1. táblázat: Magyarország által javasolt területek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének 
a) pontja alapján

NUTS kód NUTS 2 régió neve Maximális támogatási intenzitás 

(százalékban kifejezett bruttó 

támogatási egyenérték)

HU 31 Észak-Magyarország 50 %

HU 32 Észak-Alföld 50 %

HU 33 Dél-Alföld 50 %

HU 23 Dél-Dunántúl 50 %

HU 21 Közép-Dunántúl 35 %

HU 22 Nyugat-Dunántúl 25 %

6. A magyar hatóságok bejelentésükben számos – egy NUTS 3 régióba tartozó - LAU 2 
térségre is javaslatot tesznek, amelyek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott eltérés értelmében indoklással támogatásra jogosultnak 
min•síthet•ek. Az indoklással „c” térségnek min•síthet• térségeket az iránymutatás 168. 
pontjában felállított 4. feltétellel összhangban javasolták.

7. A 2. táblázat sorolja fel azokat a területeket, amelyek a HU102 Pest, NUTS 3 régióba 
tartoznak, és indoklással „c” térségnek min•síthet• térségként kerülnek javaslatra,  illetve
bemutatja ezen területek - 2014. július 1-je és 2020. december 31-e közötti id•szakra 
vonatkozó - maximális támogatási intenzitására irányuló javaslatát. A táblázat az egyes 
javasolt térségek teljes lakosságát is megmutatja2. Az egyes térségekben a LAU 2 
térségek listáját a melléklet részletezi.

2. táblázat: Magyarország által javasolt területek az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének 
c) pontja alapján

Térség
(lásd a mellékletet)

Népesség Maximális támogatási intenzitás
(százalékban kifejezett bruttó támogatási 

egyenérték)

1. térség 52 002 35 %
2. térség 75 894 35 %
3. térség 139 195 35 %
4. térség 300 079 35 %
5. térség 28 098 35 %
6. térség 33 593 20 %
Az összes térség 1-6 628 861

  
2 A tagállam által használt népességadatok a 2011. október 1-i állandó lakosságszámra vonatkoznak.
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8. A magyar hatóságok meger•sítése szerint a fenti 1. és 2. táblázatban javasolt maximális 
támogatási intenzitások a nagyvállalatok által megvalósított beruházásokra vonatkoznak. 
Ezek a középvállalkozások esetében 10, a kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal 
emelkedhetnek3. A nagyvállalatok számára javasolt maximális regionális támogatási fels• 
határértékek, ahogyan a kis-és középvállalkozások számára javasolt megnövelt értékek is 
csak azokra a projektekre érvényesek, amelyek esetében a támogatható kiadások nem 
haladják meg az 50 millió eurót.

3. VIZSGÁLAT

9. Az iránymutatás I. mellékletének értelmében hat magyarországi NUTS 2 régió jogosult 
regionális támogatásra az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott eltérés értelmében a 2014. július 1-je és 2020. december 31-e közötti 
id•szak teljes id•tartamára. Ezenfelül az iránymutatás I. melléklete szerint Magyarország 
lakosságának 6,33%-át érint• területeket jelölhet ki a 2014. július 1-je és 2020. december 
31-e közötti id•szakra az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott eltérések értelmében indoklással regionális támogatásra jogosult térségnek 
min•síthet• térségeknek. Következésképpen egy NUTS 3 régióba tartozó, 86 LAU 2 
térség min•sülhet az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott 
eltérések értelmében indoklással regionális támogatásra jogosult térségnek min•síthet•
térségnek ugyanezen id•szakra.

3.1. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti területek

10. A Magyarország által javasolt EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott eltérés értelmében regionális támogatásra jogosultnak min•sül• régiókat a 
2014. július 1-je és 2020. december 31-e közötti id•szakra az iránymutatás I. melléklete 
tartalmazza.

11. Az iránymutatás 172. cikke értelmében az „a” térségekben a nagyvállalatok beruházásaira 
vonatkozó maximális támogatási intenzitás nem lehet magasabb

- 50 % BTE-nél azokban a NUTS 2 régiókban, ahol a GDP/f• az EU-27 átlagának 45 
%-ával egyenl• vagy az alatt van,

- 35 % BTE-nél azokban a NUTS 2 régiókban, ahol a GDP/f• az EU-27 átlagának 45–
60 %-a között van vagy azzal egyenl•,

- 25 % BTE-nél azokban a NUTS 2 régiókban, ahol a GDP/f• az EU-27 átlagának 60 
%-a felett van.

12. Ezen rendelkezéseket figyelembe véve a Magyarország által javasolt támogatási 
intenzitások az alábbi 3. táblázatban találhatóak:

  
3 A 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelet (.) 

mellékletében meghatározottak szerint (HL L 63., 2004.2.28. 22. o.), vagy bármely ezt felváltó rendeletnek 
megfelel•en.
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3. táblázat: A 107. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti régiók a maximális támogatási 
intenzitásokkal és a GDP fejenkénti arányával

NUTS kód NUTS 2 szint• régió neve Maximális támogatási intenzitás (százalékban 

kifejezett bruttó támogatási egyenérték)

GDP
/f•

HU 31 Észak-Magyaroszág 50 % 40,00 %

HU 32 Észak-Alföld 50 % 41,00 %

HU 33 Dél-Alföld 50 % 42,67 %

HU 23 Dél-Dunántúl 50 % 44,33 %

HU 21 Közép-Dunántúl 35 % 56,33 %

HU 22 Nyugat-Dunántúl 25 % 62,67 %
a GDP-t vásárlóer•-egységben mérték a 2008–2010 közötti évek átlagát alapul véve (EU-27 = 100.00%)

3.2. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján javasolt területek listája

13. Az iránymutatás I. melléklete értelmében Magyarország kijelölhet indoklással „c” 
térségnek min•síthet• területeket, melynek lakossága a teljes lakosság 6,33 százalékát 
nem haladja meg. A megengedett népességi aránynak való megfelelést az érintett 
térségek összlakosságára vonatkozó, a nemzeti statisztikai hivatal által legutóbb közzétett 
adatok alapján határozzák meg.

14. A Magyarország által javasolt indoklással „c” térségnek min•síthet• területek teljes 
lakosságszáma 628 861, amely Magyarország teljes népességének 6,33 százalékát teszi 
ki. Ez a népességi lefedettség a javasolt indoklással „c” térségnek min•síthet• területeken 
megfelel az iránymutatás I. mellékletében meghatározott, Magyarország számára ezen 
típusú régiók esetében megengedett népességszámnak.

15. A felhasznált népességi statisztikák a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal által 
legutóbb közzétett teljes rezidens lakosságszámok4.

16. Az iránymutatás 168. cikke 4. feltételének értelmében a tagállam indoklással „c” 
térségnek min•síthet• térséget jelölhet ki, amennyiben NUTS 3 régiók, vagy NUTS 3 
régiók összefügg• részei valamely „a” térséggel szomszédos térségeket képeznek. 
Minden Magyarország által javasolt LAU 2 térség megfelel a 4. feltételnek és ezért „c” 
térségként kijelölhet•, mivel azok valamely NUTS 3 régió részét képezik, összefügg• 
területet alkotnak és valamely „a” térséggel szomszédosak.

3.3. A 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti területek esetében javasolt maximális 
támogatási intenzitások

17. Az iránymutatás 174–175. pontja értelmében az indoklással „c” térségnek min•síthet• 
térségekben a nagyvállalatok beruházásaira vonatkozó maximális támogatási intenzitás 
nem lehet magasabb:

- 15 % BTE-nél ritkán lakott térségekben, valamint olyan térségekben (NUTS 3 
régiókban vagy NUTS 3 régiók részeiben), amelyek szárazföldi határral rendelkeznek 
az EGT vagy az EFTA területén kívüli országgal,

- 10 % BTE-nél indoklással „c” térségnek min•síthet• térségekben,

- 15 % BTE-nél a korábbi „a” területeken a 2014. július 1-jét•l 2017. december 31-ig 
tartó id•szakban és a 10 % BTE-nél a 2018. január 1-jét•l 2020. december 31-ig tartó 
id•szakban.

  
4 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_14_2011.pdf
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18. Az iránymutatás 176. pontja szerint, amennyiben valamely „c” térség szomszédos
valamelyik „a” térséggel, az ilyen „c” térségen belüli, az „a” térséggel szomszédos 
NUTS 3 régiókban vagy NUTS 3 régiók részeiben a megengedett maximális támogatási 
intenzitás szükség esetén növelhet• a két térség támogatási intenzitása közötti különbség 
mérséklése érdekében.

19. A regionális beruházási támogatások esetében Magyarország által javasolt, a „c” 
térségekben biztosítható maximális támogatási intenzitás a 2014. július 1-je és 2020. 
december 31-e közötti id•szakra vonatkozóan összhangban van az iránymutatásban 
biztosított maximális támogatási intenzitással, ahogyan azt az alábbi 4. táblázatban is 
lehet látni:

4. táblázat: Az indoklással „c” térségnek min•síthet• térségek részére javasolt maximális 
támogatási intenzitások értékelése

Térség 
(lásd a mellékletet)

Népesség Maximális támogatási 
intenzitás 
(százalékban kifejezett 
bruttó támogatási 
egyenérték)

Értékelés 

1. térség 52 002 35 % 1. térség a maximum 50%-os bruttó támogatási érték• 
HU 31 Észak-Magyarország „a” térséggel határos

2. térség 75 894 35 % 2. térség a maximum 50%-os bruttó támogatási érték• 
HU 31 Észak-Magyarország „a” térséggel határos

3. térség 139 195 35 % 3. térség a maximum 50%-os bruttó támogatási érték• 
HU 32 Észak-Alföld „a” térséggel határos

4. térség 300 079 35 % 4. térség a maximum 50%-os bruttó támogatási érték• 
HU 33 Dél-Alföld „a” térséggel határos

5. térség 28 098 35 % 5. térség a maximum 50%-os bruttó támogatási érték• 
HU 33 Dél-Alföld „a” térséggel határos

6. térség 33 593 20 % 6. térség a maximum 35%-os bruttó támogatási érték• 
HU 21 Közép-Dunántúl „a” térséggel határos

Az összes térség 1-6 628 861

3.4. A kis- és középvállalkozások számára megnövelt támogatási intenzitások

20. Az iránymutatás 177. pontjának megfelel•en a nagyvállalatokra alkalmazandó 
maximális támogatási intenzitást 20 százalékponttal lehet megnövelni kisvállalkozások és 
10 százalékponttal középvállalkozások esetében. Mindazonáltal a kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó megnövelt támogatási intenzitások nem alkalmazhatóak 
a nagyberuházási projektekre odaítélt támogatás esetén.

3.5. A magyar hatóságok által vállalt egyéb kötelezettségek

21. A Bizottság tudomásul veszi a magyar hatóságoknak a bejelentésben tett következ• 
kötelezettségvállalásait.

a) A magyar hatóságok meger•sítették, hogy minden regionális támogatás nyújtására 
vonatkozó szándékukról értesítik a Bizottságot az EUMSZ 108. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban, akár támogatási program, akár egyéni értesítés 
formájában, hacsak nem alkalmazható rá valamely csoportmentességi rendelet.
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b) A magyar hatóságok meger•sítették, hogy minden regionális támogatás meg fog 
felelni a régióra irányadó maximális támogatási intenzitásnak, amelyet a Bizottság 
jóváhagyott a regionális támogatási térképen és közzétett az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

c) A magyar hatóságok meger•sítették, hogy a nagyberuházási projektek esetében (az 
iránymutatás 20. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint) az érintett 
régió maximális támogatási intenzitásai – ahogyan azt a Bizottság a regionális 
támogatási térképen jóváhagyta és közzétette – az iránymutatás 20. cikkének c) 
pontjában meghatározott képlethez lesznek igazítva.

3.6. Következtetés

22. A fentiek tükrében a Bizottság megállapítja, hogy a 2014. július 1-jét•l 2020 december 
31-ig tartó id•szakra vonatkozóan Magyarország által benyújtott támogatási térkép 
összhangban van az iránymutatással.

23. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a regionális támogatási térképen meghatározott 
maximális támogatási intenzitások csak azon ágazatok beruházásaira alkalmazhatók, 
amelyek az iránymutatás hatálya alá esnek, a 10. cikkben meghatározottak szerint. 
Konkrétan ezek a maximális támogatási intenzitások a mez•gazdasági termékek 
el•állítására és értékesítésére csak az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 
támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokban5 vagy az azt helyettesít• más 
iránymutatásban meghatározott mértékben vonatkoznak.

4. HATÁROZAT

24. A Bizottság ennek megfelel•en a következ•képpen határozott:

– elfogadja Magyarország regionális támogatási térképét a 2014. július 1-jét•l 2020. 
december 31-ig tartó id•szakra a mellékletben meghatározottak szerint, mivel az 
megfelel a 2014–2020 közötti id•szakra vonatkozó regionális állami támogatásokról 
szóló iránymutatásban foglalt követelményeknek.

– közzéteszi a regionális támogatási térképet ezen döntés mellékleteként az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában. Ezen levél teljes tartalma a hiteles nyelvi változatban a 
következ• internetes oldalon lesz elérhet•:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

  
5 HL C 319., 2006.12.27. 1. o.
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25. Bármely a levéllel kapcsolatos kérést ajánlott levélben vagy faxon a következ• címre 
kell megküldeni:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
1049 Brüsszel
Belgium
Fax: +32 2 29 61242

Kérem, Miniszter Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

a Bizottság részér•l

Joaquín ALMUNIA
alelnök
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A SA.37718 (2013/N) sz. ügyben hozott határozat melléklete

A regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás 2014–2020-ra

HL C 209, 2013.7.23. 1. o.

Magyarország – 2014. július 1-jét•l 2020. december 31-ig alkalmazandó regionális 

támogatási térkép

1. 2014.7.1-t•l 2020.12.31-ig az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja 

értelmében regionális támogatásra jogosult régiók

NUTS 2 

kód

NUTS 2 név Regionális beruházási támogatás 

küszöbértéke6

(nagyvállalatokra alkalmazandó)

HU 31 Észak-Magyaroszág 50 %

HU 32 Észak-Alföld 50 %

HU 33 Dél-Alföld 50 %

HU 23 Dél-Dunántúl 50 %

HU 21 Közép-Dunántúl 35 %

HU 22 Nyugat-Dunántúl 25 %

2. 2014.7.01–2020.12.31 közötti id•szakra az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) 

pontja értelmében regionális támogatásra jogosult régiók

A 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti indoklással regionális támogatásra 

jogosult térségnek min•síthet• térségek (107. cikk (3) bekezdésének a) pontjával 

határos térségek)

Zóna kód 
Pest régión 
belül 
(HU102)

Zóna név (LAU 2) Regionális beruházási támogatás 

küszöbértéke

(nagyvállalatokra alkalmazandó)
2014.7.01-2020.12.31

1. térség

1877 Bernecebaráti 35%

2809 Ipolydamásd 35%

  
6 Az olyan beruházási projektek esetén, ahol a támogatási kiadások az 50 millió EUR-t nem haladják meg, ez a 

küszöbérték 10 százalékponttal magasabb középvállalkozások esetén, és 20 százalékponttal kisvállalkozás 
esetén, a Bizottság mikro- kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló 2003. május 6-i ajánlásának 
megfelel•en (HL L 124, 2003.5.20., 36. o.). Az olyan nagyberuházási projektek esetén, ahol a támogatási 
kiadások az 50 millió EUR-t meghaladják, az a 2014–2020 közötti id•szakra vonatkozó regionális állami 
támogatásokról szóló iránymutatás 20. cikke c) pontjának megfelel•en kerül kiigazításra.
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497 Ipolytölgyes 35%

2234 Kemence 35%

2467 Kóspallag 35%

2268 Letkés 35%

457 Márianosztra 35%

1477 Nagybörzsöny 35%

418 Per•csény 35%

2491 Szob 35%

694 Szokolya 35%

1924 Tésa 35%

2493 Vác 35%

1073 Vámosmikola 35%

3372 Ver•ce 35%

1496 Zebegény 35%

2. térség

1618 Aszód 35%

913 Bag 35%

480 Domony 35%

1329 Galgagyörk 35 %

1950 Galgahévíz 35%

2712 Galgamácsa 35%

3255 Gödöll• 35%

1394 Hévízgyörk 35%

330 Iklad 35%

3069 Kartal 35%

522 Kisnémedi 35%
2138 Püspökhatvan 35%

430 Püspökszilágy 35%

959 Tura 35%

569 Váckisújfalu 35%

1759 Valkó 35%

2248 Verseg 35%

3. térség

2787 Abony 35%

1134 Cegléd 35%

518 Csem• 35%

912 Farmos 35%

1100 Jászkarajen• 35%

3277 Kocsér 35%

3297 K•röstetétlen 35%

2446 Mikebuda 35%

1343 Nagykáta 35%

1971 Nagyk•rös 35%
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2006 Nyársapát 35%

2865 Szentmártonkáta 35%

1501 Tápióbicske 35%

1730 Tápiógyörgye 35%

940 Tápióság 35%

1414 Tápiószele 35%

1457 Tápiószentmárton 35%

276 Tápiósz•l•s 35%

2200 Törtel 35%

1780 Újszilvás 35 %

4. térség

2319 Alsónémedi 35%

924 Dabas 35%

958 Dunaharaszti 35%

2451 Ecser 35%

3098 Érd 35%

603 Fels•pakony 35%

2562 Gyál 35%

2973 Gyömr• 35%

969 Halásztelek 35%

1092 Maglód 35%

1055 Monor 35%

2340 Nagytarcsa 35%

407 Ócsa 35%

528 Örkény 35%

405 Pécel 35%

2184 Péteri 35%

2895 Szigetszentmiklós 35%

833 Táborfalva 35%

2738 Tatárszentgyörgy 35%

629 Újhartyán 35%

1289 Üll• 35%

2681 Vecsés 35%

5. térség

1010 Áporka 35%

2964 Dömsöd 35%

1081 Kiskunlacháza 35%

914 Lórév 35%

439 Makád 35%

1726 Ráckeve 35%

2625 Szigetbecse 35%

6. térség
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714 Piliscsaba 20 %

3414 Pilisjászfalu 20 %

1139 Pilisvörösvár 20 %

738 Solymár 20 %


