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Tárgy: SA.46346 (2016/N) számú állami támogatás – Magyarország – Magyarország 

2014–2020 közötti időszakra vonatkozó támogatási térképének módosítása a 

2017–2020 időszakra 
  

Tisztelt Miniszter Úr! 

1. ELJÁRÁS 

(1) A Bizottság 2013. június 28-án „Iránymutatás a regionális állami támogatásokról 

(2014–2020)” címmel elfogadta az új iránymutatást (a továbbiakban: iránymutatás)
1
. Az 

iránymutatás alapján a magyar hatóságok bejelentették regionális támogatási térképüket, 

amelyet a Bizottság a 2014. július 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra
2
 

vonatkozóan 2014. március 11-én jóváhagyott (a továbbiakban: 2014-ben jóváhagyott 

regionális támogatási térkép). 

                                                            
1 HL C 209., 2013.7.23., 1. o. 
2  A Bizottság SA.37718 számú támogatási ügyben hozott határozata - Magyarország regionális támogatási 

térképe a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan, HL C 172., 2014.7.6. 
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(2) Az iránymutatás 5.6.2. pontja szerint a tagállam módosíthatja regionális támogatási 

térképét a 2016. évi félidős felülvizsgálat keretében. A módosított regionális támogatási 

térképek 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig lesznek hatályosak. 

(3) A Bizottság 2016. június 25-én közzétette az iránymutatás I. mellékletét módosító 

közleményt (a továbbiakban: közlemény)
3
.  

(4) A tagállam a rá vonatkozó, a közlemény 10. pontjában említett „c” térségekre allokált 

korláton belül módosíthatja a 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 

időszakra vonatkozó regionális támogatási térképén szereplő, indoklással „c” térségnek 

minősíthető térségek listáját.  

(5) A Bizottság felkérte az érintett tagállamokat, hogy legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig 

jelentsék be a regionális támogatási térképeik módosításait.  

(6) Magyarország a 2016. augusztus 31-i keltezésű elektronikus üzenet útján a félidős 

felülvizsgálat keretében megfelelően bejelentette a regionális támogatási térképére 

vonatkozó módosítási javaslatokat. Magyarország a Bizottságnál 2016. szeptember 16-

án iktatott levélben küldött tájékoztatást (2016/089300). 

2. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA  

(7) Bejelentésében Magyarország – az iránymutatás és a közlemény rendelkezéseivel 

összhangban – a 2014–2020-ra vonatkozó regionális támogatási térkép módosítását 

javasolja. Magyarország egy, a 2014-ben jóváhagyott regionális támogatási térképen 

szereplő 23 553 népességszámú területet egy 21 940 népességszámú területtel kíván 

felváltani. Ez Magyarország kiigazított, indoklással „c” térségnek minősíthető térségre 

vonatkozó kiigazított népességi arány 3,49 %-nak felel meg
4
. 

(8) Magyarország az alábbi LAU 2 területek levételét javasolja: 

1. táblázat: A 2014-ben jóváhagyott regionális támogatási térképről való levételre 

javasolt LAU 2 területek. 

LAU 2 kód LAU 2 elnevezés A népesség száma a 2014-ben jóváhagyott regionális 

támogatási térkép szerint 

1139 Pilisvörösvár 13 667 

738 Solymár 9 886 

A 2014-ben jóváhagyott regionális 

támogatási térképről való levételre javasolt 

teljes népesség 

23 553 

(9) Magyarország javasolja, hogy Gödöt és Sződligetet „c” térségként vegyék fel a 

módosított regionális támogatási térképére.  

                                                            
3  A Bizottság közleménye a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás 2014–2020 I. mellékletének 

módosításáról (A regionális támogatási térképek félidős felülvizsgálata), HL C 231., 2016.6.25., 1.o. 

4  A tagállam által használt népességszámok a 2011. október 1-jei összlakosság számára utalnak, amelyet 

alapként használtak a 2014-ben jóváhagyott regionális támogatási térkép létrehozásához. 
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2. táblázat: A módosított regionális támogatási térképre való felvételre javasolt LAU 2 

területek. 

LAU 2 kód LAU 2 elnevezés A népesség száma a 2014-ben jóváhagyott regionális 

támogatási térkép szerint 

2131 Göd 17 476 

2133 Sződliget 4 464 

A módosított regionális támogatási 

térképre való felvételre javasolt teljes 

népesség 

21 940 

(10) A 2014-ben jóváhagyott regionális támogatási térképen 1-es térséggel jelölt Göd és 

Sződliget összefüggő területet alkot, amely ugyanabban a NUTS 3 régióban található. 

Az 1-es térség normál támogatási intenzitás felső korlátjának mértéke a nagy 

vállalkozások esetében 35%. Magyarország ugyanezt a normál támogatási intenzitást 

javasolja Göd és Sződliget esetében is a 2017. január 1-je és 2020. december 31-e 

közötti időszakra vonatkozóan. 

(11) A „c” térségek változását követően 1804 lakosnyi különbség marad a Magyarország 

által a regionális támogatási térképre felvételre javasolt népesség és a Bizottság által 

allokált népesség felső határa között. A magyar hatóságok a népességi arány alatti 

mozgástér létrehozását javasolják a különbség mértékének megfelelően. 

(12) Magyarország nem javasol egyéb módosítást a 2014. március 11-i bizottsági 

határozattal jóváhagyott regionális támogatási térképére vonatkozóan. 

3. ÉRTÉKELÉS  

(13) A Magyarország által javasolt módosítás nem haladja meg a kiigazított, indoklással „c” 

térségnek minősíthető térségre vonatkozó kiigazított népességi arányának 50%-át. A 

listán szereplő új régiók népessége nem haladja meg a regionális támogatásra jogosult 

státuszukat elveszítő régiók népességét. A „c” térségek jegyzékének módosítására 

irányuló magyar javaslat összhangban van az iránymutatás 5.6.2. pontjában 

meghatározott rendelkezésekkel. 

(14) A javasolt térségek LAU 2 térségek, amelyek összefüggő területet alkotnak a 2014-ben 

jóváhagyott regionális támogatási térkép 1-es térségével, valamint ugyanabban a 

NUTS3 régióban (HU102 Pest) találhatók, amely szomszédos a HU 31 Észak-

Magyarország „a” régiójával, amelynek 50 %-os a bruttó támogatási egyenértékű 

maximális támogatási intenzitása és ezért 35%-os bruttó támogatási egyenértékű 

maximális támogatási intenzitásra jogosult. Az új „c” térség kijelölésére vonatkozó 

javaslat és a javasolt maximális támogatási intenzitás megfelel az iránymutatás 168. 

pontjában meghatározott 4. feltételének és az iránymutatás 176. pontjának. 

(15) Az iránymutatás 177. pontjával összhangban a maximális támogatási intenzitások 

megnövelhetők legfeljebb 20 százalékponttal kisvállalkozások, vagy legfeljebb 10 

százalékponttal középvállalkozások esetében.  
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(16) A Magyarország által indoklással „c” térségnek minősíthető legnagyobb népesség (629 

052 lakos, vagyis az összlakosság 6,33%-a), valamint a Magyarország által ténylegesen 

javasolt „c” térségek (627 248 lakos) közötti különbség 1 804 lakos. Magyarország 

javasolja, hogy erre a számra hozzanak létre egy népességi arány alatti mozgásteret. A 

magyar hatóságok által meghatározott népességi arány alatti mozgástér a népességi 

arány felső határán belül marad, amelyet a Bizottság az iránymutatás I. mellékletében 

allokált, és ezáltal megfelel az iránymutatás 180. pontjának. 

(17) A Bizottság megjegyzi, hogy a magyarországi regionális támogatási térképről szóló, 

2014. március 11-i határozatban meghatározott minden többi feltétel változatlan marad.  

4. ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG  

(18) A fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a 2017. január 1-jétől 2020. december 

31-ig tartó időszakra vonatkozó magyar regionális támogatási térkép, amelyet 

Magyarország a 2014–2020 közötti időszak félidős felülvizsgálata részeként jelentett 

be, összhangban van az iránymutatással. A 107. cikk (3) bekezdésének a) és c) pontja 

alapján 2017. január 1-je és 2020. december 31-e között regionális támogatásra jogosult 

régiók felülvizsgált listája a mellékletben található. 

(19) A Bizottság emlékeztet, hogy a regionális támogatási térképen meghatározott maximális 

támogatási intenzitás csak azokra a beruházásokra alkalmazható, amelyek az 

iránymutatás alkalmazási körébe esnek, annak 10. pontjában szereplő meghatározása 

szerint. Ezek a maximális támogatási intenzitások a mezőgazdasági termékek 

feldolgozására és forgalmazására csak az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 

támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokban – vagy az azok helyébe lépő 

iránymutatásokban
5
 – meghatározott mértékben vonatkoznak. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

(20) A Bizottság a fentiek alapján úgy határozott, hogy 

- jóváhagyja a 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó 

magyar regionális támogatási térkép mellékletben meghatározott módosítását, mivel 

az teljesíti a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális állami 

támogatásokról szóló iránymutatásban és a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 

regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás I. mellékletének módosításáról 

szóló közleményben meghatározott feltételeket.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5  A HL C 390., 2015.11.24-i közlemény szerint módosított HL C 319., 2006.12.27-i iránymutatások. 
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(21) E levéllel kapcsolatos bármilyen kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a 

következő címre: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Registry 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

Belgium 

 

Fax: +32 22961242 
 

 

Tisztelettel: 

a Bizottság részéről 

 

Margrethe VESTAGER 

a Bizottság tagja 
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MELLÉKLET (az SA.37718 ügyben hozott határozatot módosító) SA.SA.46346 ügyben 

hozott határozathoz  

Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020) 

(HL C 209., 2013.7.23., 1. o.) 

Magyarország – 2017.1.1-jétől 2020.12.30-ig alkalmazandó regionális támogatási 

térképe  

(a Bizottság által ....-án/én jóváhagyva) 

1. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint 2017.1.1-jétől 2020. 12.31-ig 

támogatásra jogosult régiók 

 

°  Az olyan beruházási projektek esetében, amelyek támogatható költsége nem haladja meg az 50 millió EUR-t, ez a felső korlát 
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal emelkedik, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.) meghatározottak 
szerint. Az olyan nagyberuházási projektek esetében, amelyek támogatható költsége meghaladja az 50 millió EUR-t, ez a felső 
korlát kiigazításra kerül a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás 20. 
pontjának c) alpontjával összhangban. 

2. Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint 2017.1.1-jétől 2020. 12.31-ig 

támogatásra jogosult régiók  

A 107. cikk (3) bekezdés szerint indoklással „c” térségnek minősíthető térségek (a 107. cikk (3) 
bekezdés a) pontja szerinti régiókkal szomszédos régiók) 
 
Területi kód 

Pesten belül 

(HU102) 

Terület neve (LAU 2) A regionális beruházási támogatás felső 

határa 

(nagyvállalkozásokra alkalmazandó)° 

1-es térség   

1877 Bernecebaráti 35 % 

2131 Göd 35 % 

2809 Ipolydamásd 35 % 

497 Ipolytölgyes 35 % 

2234 Kemence 35 % 

2467 Kóspallag 35 % 

2268 Letkés 35 % 

457 Márianosztra 35 % 

NUTS 2 
Kód 

NUTS 2 elnevezés Regionális beruházási támogatás felső 

korlátja  (nagyvállalkozásokra 

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 % 
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1477 Nagybörzsöny 35 % 

418 Perőcsény 35 % 

2491 Szob 35 % 

694 Szokolya 35 % 

2133 Sződliget 35 % 

1924 Tésa 35 % 

2493 Vác 35 % 

1073 Vámosmikola 35 % 

3372 Verőce 35 % 

1496 Zebegény 35 % 

2-es térség   

1618 Aszód 35 % 

913 Bag 35 % 

480 Domony 35 % 

1329 Galgagyörk 35 % 

1950 Galgahévíz 35 % 

2712 Galgamácsa 35 % 

3255 Gödöllő 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-as térség:   

2787 Abony 35 % 

1134 Cegléd 35 % 

518 Csemő 35 % 

912 Farmos 35 % 

1100 Jászkarajenő 35 % 

3277 Kocsér 35 % 

3297 Kőröstetétlen 35 % 

2446 Mikebuda 35 % 

1343 Nagykáta 35 % 

1971 Nagykőrös 35 % 

2006 Nyársapát 35 % 

2865 Szentmártonkáta 35 % 

1501 Tápióbicske 35 % 

1730 Tápiógyörgye 35 % 

940 Tápióság 35 % 
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1414 Tápiószele 35 % 

1457 Tápiószentmárton 35 % 

276 Tápiószőlős 35 % 

2200 Törtel 35 % 

1780 Újszilvás 35 % 

4-es térség   

2319 Alsónémedi 35 % 

924 Dabas 35 % 

958 Dunaharaszti 35 % 

2451 Ecser 35 % 

3098 Érd 35 % 

603 Felsőpakony 35 % 

2562 Gyál 35 % 

2973 Gyömrő 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 Üllő 35 % 

2681 Vecsés 35 % 

terület:   

1010 Áporka 35 % 

2964 Dömsöd 35 % 

1081 Kiskunlacháza 35 % 

914 Lórév 35 % 

439 Makád 35 % 

1726 Ráckeve 35 % 

2625 Szigetbecse 35 % 

6-os térség   

714 Piliscsaba 20 % 

3414 Pilisjászfalu 20 % 
 

° Az olyan beruházási projektek esetében, amelyek támogatható költsége nem haladja meg az 50 millió EUR-t, ez a felső korlát 
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal emelkedik, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.) meghatározottak 
szerint. Az olyan nagyberuházási projektek esetében, amelyek támogatható költsége meghaladja az 50 millió EUR-t, ez a felső korlát 
kiigazításra kerül a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás 20. pontjának c) 
alpontjával összhangban. 
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