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A MEGMENTÉSI CÉLÚ ÉS SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI 

TÁMOGATÁSOK UNIÓS IRÁNYMUTATÁSÁNAK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

 
KÉRDŐÍV 

 
 
 
A megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatások jelenlegi iránymutatása 2009 
októberében érvényét veszti1. Az iránymutatás felülvizsgálatának előkészítése végett a 
Bizottság szeretné felkérni valamennyi tagállamot, hogy osszák meg tapasztalataikat már 
ebben a fázisban e kérdőív alapján. Egyúttal minden más érdekelt felet is felkérünk, hogy 
(lehetőség szerint) fejtsék ki véleményüket.  Emellett a kérdőív keretein túlmutató egyéb 
észrevételeket is örömmel fogadunk. 

Előre is köszönjük szíves együttműködésüket. 

A válaszadás határideje 2007. november 30. Válaszaikat a következő címre várjuk: Európai 
Bizottság (European Commission), DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 
Brussels, illetve lehetőleg e-mailen az alábbi címre: stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Mivel a Bizottság a tervek szerint internetes honlapján elérhetővé teszi a kérdőívre adott 
válaszokat, kérjük, jelezzék, mely információk tekintendők bizalmasnak. 
 
 
 
A.  Általános kérdések 
 
1.a)  Az iránymutatás hatálya, illetve alkalmazása 
 

Nyújtottak-e országa hatóságai megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásokat 
nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak 2000-től kezdődően? 
 
Amennyiben országa hatóságai nyújtottak megmentési célú és szerkezetátalakítási 
támogatásokat:  
 Kérjük, adja meg, hány esetben (összesen és éves lebontásban) Hányszor hoztak 

támogatási intézkedést támogatási programok keretében? 
 Kérjük, becsülje meg minél pontosabban, milyen arányban voltak a 

kedvezményezettek a) köztulajdonban és b) támogatott régió területén. 
 Milyen célkitűzéseik voltak a támogatásoknak (munkahelyek megőrzése, regionális 

szempontok stb.)? Kérjük, lehetőleg jelezze az említett célkitűzések mindegyikére 
vonatkozóan, hogy az esetek hány százalékára volt érvényes. 

                                                 
1 A meglévő iránymutatásra és a Bizottság ennek keretén belül hozott határozataira vonatkozó általános 
háttérként ld. a 2006. őszi, állami támogatásokat összegző mutatórendszer (Scoreboard) kifejezetten a 
megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásokkal foglalkozó tematikus fejezetét. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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 Miért az állami támogatás a megfelelő eszköz e célkitűzések elérésére a hatóságok 
véleménye szerint ? Megvalósultak-e végül a célkitűzések? Milyen mértékben játszik 
szerepet a gazdasági környezet (azaz a nemzeti vagy regionális gazdaság ereje és 
alkalmazkodóképessége)? Milyen szerepet játszik a jogi környezet (a 
fizetésképtelenséggel, illetve csőddel kapcsolatos jogszabályok hatékonysága)?  

 A hatóságok nyomon követik-e rendszeresen a támogatásban részesülő cégek 
fejlődését? A tapasztalatok szerint fennmaradnak-e hosszú távon a támogatásban 
részesülő vállalkozások? Kérjük, hozzon néhány példát (lehetőség szerint a 
közelmúltból).  

 
Amennyiben a hatóságok országukban nem nyújtottak megmentési célú és 
szerkezetátalakítási támogatásokat: 
 Politikai döntés-e (nyíltan vagy kimondatlanul), hogy nem nyújtanak megmentési célú 

és szerkezetátalakítási támogatásokat, vagy soha nem is kért nehézségekkel küzdő 
vállalkozás a hatóságoktól segítségnyújtást? 

 Amennyiben politikai döntésről van szó, miért gondolják úgy hatóságaik, hogy nem 
helyes szerkezetátalakítási támogatást nyújtani? Szerepet játszottak ebben korábbi 
(negatív) tapasztalatok megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásokkal 
kapcsolatban? Milyen mértékben játszik szerepet a gazdasági környezet (azaz a 
nemzeti vagy regionális gazdaság ereje és alkalmazkodóképessége)? Milyen szerepet 
játszik a jogi környezet (a fizetésképtelenséggel illetve csőddel kapcsolatos 
jogszabályok hatékonysága)?  

 Alkalmaztak-e más eszközöket a nehézségekkel küzdő vállalkozások megmentésének 
és szerkezetátalakításának elősegítésére? 

 
 

1.b) Az iránymutatás hatálya, illetve egyedi alkalmazása 
 

Részesült-e Ön, az Ön vállalata vagy olyan vállalat, amelyben érdekeltsége van 
megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásban 2000-től kezdődően? 
 
Amennyiben igen:  
 Kérjük, tüntesse fel, melyik évben/években és hány alkalommal. Megmentési célú 

vagy szerkezetátalakítási támogatás volt-e a támogatás (vagy mindkettő)?  Egyedi 
támogatásként kapta a támogatást vagy támogatási programok keretében? Mennyi 
támogatásban részesült?  

 Vállalata a) köztulajdonban van és/vagy b) támogatott régió területén található? 
 Milyen célkitűzéseik voltak a támogatásoknak (munkahelyek megőrzése, regionális 

szempontok stb.)? Kérjük, lehetőleg jelezze az említett célkitűzések mindegyikére 
vonatkozóan viszonylagos jelentőségüket (pl. fő célkitűzés, másodlagos célkitűzés 
stb.). 

 A hatóságok véleménye szerint miért az állami támogatás volt a megfelelő eszköz e 
célkitűzések elérése érdekében? Megvalósultak-e végül a célkitűzések? Milyen 
mértékben játszott szerepet a gazdasági környezet (pl. a nemzeti vagy regionális 
gazdaság ereje és alkalmazkodóképessége)? Milyen szerepet játszik a jogi környezet 
(a fizetésképtelenséggel illetve csőddel kapcsolatos jogszabályok hatékonysága)?  

 Nyomon követték-e a hatóságok rendszeresen a támogatásban részesült vállalkozások 
fejlődését? Fennmaradt-e hosszú távon vállalkozása? Kérjük, fejtse ki részletesebben.  

 



 3

Amennyiben annak ellenére, hogy vállalkozása nehézségekkel küzdött, országa hatóságai 
nem nyújtottak neki megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásokat,: 
 Ez politikai döntés volt-e (nyíltan vagy kimondatlanul), vagy pedig vállalata soha nem 

is kért a hatóságoktól segítségnyújtást? 
 Amennyiben ez politikai döntés volt, miért tartották hatóságaik úgy, hogy nem helyes 

szerkezetátalakítási támogatást nyújtani? Játszottak-e szerepet ebben korábbi (negatív) 
tapasztalatok megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásokkal kapcsolatban? 
Milyen mértékben játszott szerepet a gazdasági környezet (pl. a nemzeti vagy 
regionális gazdaság ereje és alkalmazkodóképessége)? Milyen szerepet játszik a jogi 
környezet (a fizetésképtelenséggel illetve csőddel kapcsolatos jogszabályok 
hatékonysága)?  

 Más eszközökkel elősegítették-e vállalkozása megmentését és szerkezetátalakítását? 
Amennyiben igen, milyenekkel? 

 
 
2.  Finomított gazdasági szempontú megközelítés 
 
a)  A támogatás célja 
 

Az állami támogatások cselekvési terve előírja, hogy a Bizottságnak mérlegelési tesztet 
kell végeznie annak megállapításához, hogy összeegyeztethetőnek tekinthető-e egy 
támogatási intézkedés a közös piaccal. Az összevető vizsgálat egyik fontos eleme a jól 
meghatározott közös érdekű célkitűzés megléte. A megmentési célú és szerkezetátalakítási 
támogatások új iránymutatásának ezért egyértelműen meg kell határoznia azoknak a 
célkitűzéseknek a körét, amelyekre a megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatások 
indoklásakor hivatkozhatnak a tagállamok. 

 
Véleménye szerint a megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatások milyen 
célkitűzései vagy indokai jogosak? Akkor lenne ajánlatos ezeket alkalmazni, amikor 
gazdasági szempontból ez a hatékony megoldás (amennyiben igen, részletezze  a pontos 
célkitűzést, pl. mert a támogatás lehetővé teszi egy rövid távon pénzügyi nehézségekkel 
küzdő vállalkozásnak azt, hogy tovább folytassa tevékenységét és közép-és/vagy 
hosszútávon anyagi javakat teremtsen) vagy méltányossági célkitűzések elérése érdekében 
alkalmazandók (amennyiben igen, kérjük, fejtse ki, mi a pontos célkitűzés, pl. az esetleges 
csődből adódó társadalmi problémák elkerülése), vagy pedig mindkét esetben, együttesen 
illetve vagylagosan? 

 
Véleménye szerint kinek az érdekeit kellene védenie a Bizottság megmentési célú és 
szerkezetátalakítási támogatásokkal kapcsolatos, az iránymutatásban megfogalmazott 
politikájának (pl. a megmentett vállalat dolgozóit, vevőit illetve szállítóit, vezetőségét, 
versenytársait, versenytársai dolgozóit, a versenytársak piaci helyzetét illetve részesedését, 
a piaci versenyt, az általános uniós foglalkoztatási szintet, általánosságban a 
fogyasztókat)? 

 
 
b)  A verseny és a kereskedelem torzulásai 
 

A mérlegelési teszt következő lépése az állami támogatás negatív hatásaira vonatkozik, 
különös tekintettel a versenyre és a kereskedelemre. A mérlegelési gyakorlat során 
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igazolni kell, hogy ezek a torzulások csekély mértékűek, és így az összesített mérleg 
pozitív marad.   
 
Véleménye szerint melyek azok a legjelentősebb torzulások, amelyeket a megmentési célú 
és szerkezetátalakítási támogatások idéznek elő a verseny és a kereskedelem terén? 

 
Véleménye szerint milyen mértékben és milyen területen (pl. ügyfelek, piaci részesedés, 
foglalkoztatás terén elszenvedett veszteségek, elmaradó terjeszkedési lehetőségek által) 
okozhatnak kárt a vállalkozásoknak a más tagállamban működő versenytársnak nyújtott 
megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatások? Tudna erre példákat hozni (a 
közelmúltból)? 

 
 
 
 
c)  A fizetésképtelenséggel, illetve csőddel kapcsolatos nemzeti jogszabályok megfelelő 
mivolta és elérhetősége  
 

A fizetésképtelenséggel illetve csőddel kapcsolatos jogszabályok és eljárások 
befolyásolhatják a szerkezetátalakítást, mivel kihatnak arra, hogy milyen lehetőségek 
állnak a nehézségekkel küzdő vállalkozások rendelkezésére. Kérjük, vázolja fel 
(röviden!), mik az országában hatályos fizetésképtelenséggel, illetve csőddel kapcsolatos 
jogszabályok és eljárások főbb jellemzői. Tekinthetők-e a fizetésképtelenséggel illetve 
csőddel kapcsolatos jogszabályok a megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatások 
alternatívájának? Ön szerint melyek a fizetésképtelenséggel, illetve csőddel kapcsolatos 
jogszabályok főbb olyan elemei (amennyiben vannak ilyenek), amelyek hátrányos 
befolyást gyakorolnak az érintett termelőeszközök (illetve azok főbb egységeinek) 
zökkenőmentes további működtetésére?  
 
Végeztek-e országa hatóságai a szerkezetátalakítási támogatás megadása előtt hipotetikus 
összehasonlítást a támogatáson keresztüli beavatkozás és a támogatás elmaradása esetén 
előálló, a gazdasági tevékenység részleges folytatását a csődeljárás illetve 
fizetésképtelenségi eljárás után esetleg lehetővé tevő alternatív forgatókönyv,között, 
bemutatva a két lehetőségnek a foglalkoztatásra és a gazdasági tevékenységre gyakorolt 
különböző hatásait? Amennyiben igen, milyen eredménnyel járt ez az eljárás? 

 
Részesülnek-e az Ön országában a vállalatok fizetésképtelenség esetén más támogatásban, 
pl. olyan kifizetésekben, amelyeket a fizetésképtelenség esetén a munkavállalók 
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi 
irányelv2 alapján folyósítottak? 

 
Véleménye szerint hasznos lenne-e szorosabb kapcsolatot teremteni a csődeljárások, 
illetve fizetésképtelenségi eljárások és a megmentési célú és szerkezetátalakítási 
támogatások között, például azáltal, hogy a megmentési célú és szerkezetátalakítási 
támogatásokat csak a hivatalos fizetésképtelenségi eljárás keretén belül engedélyezzék? 

 
                                                 
2  A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2002. szeptember 23-i bizottsági és 
parlamenti irányelvvel (HL L 270., 2002.10.8., 10. o.) módosított, a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 
munkavállalók védelméről szóló 1980. október 20-i tanácsi irányelv (HL L 283, 1980. 10.20, 23. o.)   
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A jelenleg hatályos iránymutatás különös rendelkezései 
 
1.  A „nehéz helyzetben lévő ” meghatározása 
 

A Közösség nem határozta meg a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmát. A 
jelenleg hatályos iránymutatás 9. és 12. pontjai mindazonáltal rögzítenek bizonyos 
kritériumokat.   
 Kérjük, fejtse ki e kritériumok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatait. 
 Véleménye szerint e kritériumok túl általánosak vagy túl szigorúak, azt is figyelembe 

véve, hogy a nehézségekkel küzdő cégek nem jogosultak támogatásra más eszközök 
által, mint például de minimis támogatásra vagy a K+F+I keretrendszeren belüli 
támogatásra vagy a kockázati tőkére vonatkozó iránymutatás alapján történő 
támogatásra? 

 Vannak-e javaslatai arra vonatkozóan, miképpen lehetne ezeket a kritériumokat úgy 
módosítani, hogy használhatóbbak vagy objektívebbek legyenek? 

 
 
2.  Vállalatcsoport 
 

A jelenleg hatályos iránymutatás 13. pontja különleges szabályokat fektet le a nagyobb 
vállalatcsoporthoz tartozó vagy ilyen vállalatcsoport által átvett vállalkozásokra 
vonatkozóan. 
 Okoz-e, illetve okozott-e különösebb nehézséget e szabály alkalmazása, tekintetbe 

véve a nemzeti jog különös rendelkezéseit is arra vonatkozóan, mit fed a 
vállalatcsoport fogalma és hogy a csoport különböző részei milyen módon vehetik 
igénybe egymás segítségét a csődeljárás folyamán? 

 Okozott-e különösebb nehézséget az állami tulajdonban lévő vállalatok eladása 
tekintetében az a rendelkezés, mely szerint egy nagyobb vállalatcsoport által átvett 
vállalkozás rendes körülmények között szerkezetátalakítási támogatás igénybevételére 
nem jogosult? 

 
 
3.  Megmentési célú támogatás 
 

A 25. pont d) alpontja a nehézségekkel küzdő vállalkozás üzleti tevékenységének 
folytatásához szükséges összeg meghatározásakor a jelenleg hatályban lévő iránymutatás 
függelékében megállapított képletre hivatkozik. Okozott-e, illetve okoz-e nehézségeket 
ennek a képletnek az alkalmazása? Javasolna bármiféle változtatásokat erre vonatkozóan? 
 
A jelenleg hatályban lévő iránymutatás 26. pontja előírja, hogy amennyiben egy tagállam 
az engedélyezés időpontjától számított hat hónapon belül szerkezetátalakítási tervet 
nyújtott be, a kölcsön visszafizetésének vagy a kezességvállalás megszűnésének 
határidejét addig meghosszabbítják, amíg a Bizottság döntést nem hoz a tervvel 
kapcsolatban. Voltak-e, illetve előállhatnak-e olyan helyzetek, amelyekben egy vállalat 
több likviditási támogatásra szorulna annak érdekében, hogy fenntartsák addig, amíg a 
Bizottság jóvá nem hagyja a tervet? 

 
 
4.  Az életképesség helyreállítása 
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A jelenleg hatályos iránymutatás 35. pontja szerint a szerkezetátalakítási tervnek helyre 
kell állítani a cég hosszú távú életképességét. Az iránymutatás nem ad pontos pénzügyi 
mutatókat arra vonatkozóan , hogy mi értendő a hosszú távú életképesség alatt.   
 Véleménye szerint szükséges lenne-e pontos mutatókat bevezetni az iránymutatásban?  
 Amennyiben igen, milyen mutatókat lehetne használni (úgymint tőkehozam, működési 

nyereség az azonos ágazatban jól működő vállalkozások azonos adataival összevetve)? 
 
 
5.  Kompenzációs intézkedések 

 
A jelenleg hatályos iránymutatás előírásai szerint kompenzációs intézkedéseket kell tenni 
a kereskedelmi feltételekre gyakorolt kedvezőtlen hatások minimalizálása érdekében. 
 Véleménye szerint milyen torzulásokat ajánlatos a kompenzációs intézkedéseknek 

megcélozniuk, illetve megakadályozniuk?  
 Nézetei szerint milyen kompenzációs intézkedések (úgymint vagyontárgyak 

értékesítése, a kapacitás csökkentése, piacra jutást akadályozó tényezők leépítése) 
lennének a legmegfelelőbbek a versenypolitikai problémák kezelésére ? Milyen 
módon kellene alkalmazni ezeket az intézkedéseket középvállalkozások esetében? 
Milyen módon kellene ezeket egytermékes vállalkozások esetében alkalmazni (azaz 
olyan cégek esetében, amelyekről nem választható le értékesíthető leányvállalat)?  

 A jelenleg hatályos iránymutatás 40. pontja előírja, hogy a kompenzációs 
intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük a vállalkozás méretével és relatív piaci 
jelentőségével és különösen azon piac(ok)on kell bevezetni őket, amely(ek)en a cég a 
szerkezetátalakítás után jelentős piaci helyzetbe kerül. Okoz-e, illetve okozott-e 
nehézséget e szabály alkalmazása, különös tekintettel az érintett piac 
meghatározásának módjára? 

 Tapasztalatai szerint a kompenzációs intézkedések akadályozták-e bármikor is a 
szóban forgó támogatásban részesülő vállalkozás középtávú és hosszú távú 
életképességét? A kompenzációs intézkedések milyen fokú (negatív vagy pozitív) 
hatást gyakoroltak a verseny mértékére az érintett piacokon? Hatással volt például a 
fogyasztókra?  

 Milyen nehézségek jelentkeztek a kompenzációs intézkedések előterjesztésekor illetve 
végrehajtásakor? Megfelelőek voltak-e a kompenzációs intézkedések az adott 
esetekben a versenypolitikai problémák kezelésére? Készültek-e értékelések a 
kompenzációs intézkedések végrehajtása után előálló piaci helyzetről? 

 
 

6.  Saját hozzájárulás 
 
A támogatás kedvezményezettjeitől elvárják, hogy saját forrásaikból jelentős mértékben 
hozzájáruljanak a szerkezetátalakítási terv megvalósításához. A 44. pont a saját 
hozzájárulás mértékét a kedvezményezettek mérete alapján határozza meg. 
 Nézetei szerint megfelelőek a 44. pont által meghatározott küszöbértékek? 
 Jelentkeztek-e nehézségek bizonyos esetekben a saját hozzájárulás kiszámításakor? 

 
 

7.  Kis- és középvállalkozások szerkezetátalakítási tervei 
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A jelenleg hatályos iránymutatás 59. pontja szerint kis- és középvállalkozások esetében 
nem szükséges a szerkezetátalakítási terv Bizottság által történő jóváhagyása. A 
tagállamnak azonban jóvá kell hagynia a tervet és el kell juttatnia a Bizottsághoz.  
 Milyen tapasztalatai vannak e rendelkezésekkel kapcsolatban? Milyen nehézségekkel 

szembesült különösen a kis-és középvállalkozások szerkezetátalakítási terveinek 
értékelésekor?  

 Hogyan végezte el ezt az értékelést, és ez országán belül milyen módon szerveződik 
(mely intézmény a jóváhagyó hatóság)? 

 Végeztek-e utólagos értékelést a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
szerkezetátalakítási támogatásokról? 

 
 

8.  A megmentési célú támogatás illetve szerkezetátalakítási támogatás formája  
 
A jelenleg hatályos iránymutatás 25.a) pontja előírja, hogy a megmentési célú 
támogatásnak jellemzően hitelgarancia vagy kölcsön formájában nyújtott likviditási 
támogatásból kell állnia. Szerkezetátalakítási támogatás esetében ilyen formára vonatkozó 
korlátozás nem áll fenn.  
 Helyesnek tartaná-e a szerkezetátalakítási támogatás formájának bizonyos formákra 

való korlátozását?  
 Amennyiben igen, melyek lennének a megfelelő támogatási formák 

szerkezetátalakítási támogatások esetében? 
 
 

9. Monitoring és éves beszámoló 
 
A jelenleg hatályos iránymutatás 49., 51. és 86. pontja meghatározott éves beszámolási 
kötelezettséget ír elő. Ezek a rendelkezések konkrétan a következőket írják elő: a) az 
egyedi esetekre vonatkozóan rendszeres részletes jelentéseket mindaddig, amíg a 
szerkezetátalakítási tervben foglalt célkitűzések megvalósultnak nem minősülnek, és b) 
szerkezetátalakítási programokra vonatkozóan speciális jelentési kötelezettségeket. 
 Milyen tapasztalatai vannak e rendelkezésekkel betartásával kapcsolatban? 
 Véleménye szerint vannak-e a Bizottság szerkezetátalakítási támogatásokkal 

kapcsolatos döntéseinek betartatására alternatív (és legalább ugyanennyire hatékony) 
intézkedések? 

 
 

C.  Egyebek 
 
Vannak-e egyéb észrevételei a megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásokra 
vonatkozó iránymutatás alkalmazásával kapcsolatban, illetve vannak-e olyan módosító 
javaslatai, amelyek e kérdőívben nem említett problémákra irányulnak? 


