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Ez a dokumentum egy Magyarországról készült ország-bemutatót tartalmaz, amely része az
Állami támogatásokról szóló Összefoglaló Nyilvántartás (továbbiakban Scoreboard) 2004. évi
őszi kiadványának (COM(2004) 750, 2004. november 16-án véglegesítve).

A Scoreboard teljes szövege angolul, franciául és németül megtalálható a Versenypolitikai
Főigazgatóság honlapján: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/.



Magyarország
2004. év Éves átlag a 2000�2003 közötti időszakban

Népesség: 10,12 millió Az állami támogatások teljes összege a mezőgazdaság, a
halászat és a szállítás nélkül (nemzeti valuta): 144 561
millió HUF

GDP: 80,5 milliárd euró Az állami támogatások teljes összege (euró): 571 millió
euró

Egy főre eső GDP (euró): 7961 vagy
13 654 vásárlóerő-paritáson

Az állami támogatás mértéke a GDP százalékaként
kifejezve: 1,04%

Átváltási árfolyam: 1 euró = 253 HUF Az egy főre eső állami támogatás (euró): 56 vagy 114
vásárlóerő-paritáson

Az állami
támogatások
jogalkotási,
közigazgatási és
végrehajtási háttere

Az állami támogatásokat Magyarországon a Pénzügyminisztériumon belül
működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda és annak elődje ellenőrzi és felügyeli
1996 óta (www.p-m.hu). A közösségi joganyag közvetlen hatályával
kapcsolatban felmerült alkotmányos aggodalmak, és a közösségi szabályok
magyar jogba történő átültetésének hiánya következtében, az Iroda csak az
államháztartási törvényt módosító javaslat és az anyagi szabályozást
tartalmazó végrehajtási rendelet elfogadása után, 2002. január 1-jétől
alapozhatta véleményeit közvetlenül az állami támogatások anyagi
szabályozására, illetve véleménye csak ekkortól vált kötelező érvényűvé.
2004. május 1-jével az állami támogatásokra vonatkozó nemzeti szabályozást
módosították és közvetlenül hatályossá vált az állami támogatást szabályozó
közösségi joganyag Magyarországon. Az államháztartási törvénynek az állami
támogatás fogalmát meghatározó paragrafusa helyébe az EK Szerződés 87.
cikkére való hivatkozás lépett. Új eljárási rendelet lépett hatályba azzal a
céllal, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé történő korábbi előzetes
bejelentési eljárás nemzeti (elő)ellenőrzési és koordináló funkcióként továbbra
is megmaradjon. Vizsgálata után a Pénzügyminisztérium szükség esetén
bejelenti a Bizottságnak a támogatási tervezeteket.

Állami támogatás a
2000�2003 közötti
időszakban

Magyarország a 2000�2003 közötti időszakban évente 571 millió euró állami
támogatást ítélt oda.1 Ez a GDP 1,04%-ának vagy egy főre eső 56 euró
összegnek felelt meg. Ez az összeg a vizsgált időszak során stabilnak
mutatkozott, eltekintve a 2002-ben megfigyelhető kismértékű növekedéstől,
amely nagyobb összegű környezetvédelmi célú odaítéléseknek volt
köszönhető.

Az állami
támogatási rendszer
Magyarországon

A magyarországi támogatási rendszer eltér a többi tagállam rendszerétől,
mivel többnyire minden támogatást kevés számú, úgynevezett
célelőirányzatokon keresztül ítélnek oda, amelyek alapján a támogatást
folyósítók pályázati felhívásokat tesznek közzé (alprogramok). Ezek
tartalmazzák a támogatásnyújtásra vonatkozó részletesebb szabályokat a
különböző célkitűzésekre minden egyes évben. Míg a célelőirányzatok
(támogatási programok) száma tíz és húsz között mozgott, az alprogramok
száma a százat is meghaladta a megfigyelt időszakban. Mind a törvények,
miniszteri vagy kormányrendeletek formájában meghatározott fő támogatási
programok, mind az alprogramok esetében előzetes bejelentési kötelezettség
áll fenn a Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé. Míg a célelőirányzatok
költségvetését az éves költségvetési törvény állapítja meg, az alprogramok
esetében ezt a támogatást nyújtó szervek határozzák meg az általános
támogatási programok keretein belül. Általában a fő támogatási programok
meghatározatlan ideig maradnak érvényben, ellentétben az alprogramokkal,
amelyeket félévente vagy évente változó célkitűzésekkel és feltételekkel
megújítanak. Magyarországon egyedi támogatás kizárólag kormánydöntés
alapján adható. Helyi önkormányzatok által nyújtott támogatás önkormányzati

                                                
1 A beruházási adókedvezmény támogatási programból eredő bevételkiesés megbecsült értéke, pontos

adatok hiányában a 2003. évre 2000. évi változatlan árak mellett 254 millió euró.
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rendelet (támogatási program) vagy önkormányzati határozat (egyedi
támogatás) formájában ítélhető oda. A múltban az adókedvezményekre való
jogosultság automatikusan létrejött a jogszabályokban meghatározott
követelmények teljesülése esetén. A magyarországi támogatási rendszer e
sajátosságai tükröződnek az egyedi támogatásoknak az állami támogatások
teljes összegében elfoglalt arányában, amely átlagosan 6%-nak felelt meg.

Horizontális
célkitűzések
megvalósítására
nyújtott
támogatások

A fent említett célelőirányzatok túlnyomó része horizontális célkitűzések
megvalósítására irányult, megközelítve a 241 millió eurót vagy a teljes
támogatás 42%-át a vizsgált időszakban. Évente 40 millió eurót (7%)
fordítottak kifejezetten a magyar KKV-k támogatására. Az állami
támogatáspolitika célkitűzései emellett a munkahelyteremtés elősegítése (4%),
a környezetvédelem és az energia-megtakarítás támogatása (3%) és a K+F
tevékenységek fokozása (3%) voltak.

Regionális
támogatások
Magyarországon

A horizontális támogatások jelentős részét átfogó gazdaságfejlesztési
támogatási programok keretében ítélték oda. Ily módon az adatok szerint
átlagosan évi 134 millió euró-t, a teljes támogatás 23%-ának megfelelő
összeget fordítottak területfejlesztési támogatásra. A regionális
támogatásokból adókedvezmények nyújtása révén a helyi önkormányzatok
részesedése évi 44 millió eurónak (a teljes támogatás 8%-ának) felel meg.
Magyarország teljes területe a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a)
pontjában meghatározott területnek minősül. Az ország három NUTS I.
régióból áll, ezek 7 NUTS II. régióra oszlanak. Öt NUTS II. régióban a
nagyvállalatok kezdeti beruházása illetve munkahelyteremtése esetén az
elszámolható költségek akár 50%-a támogatható. Egyes régiókon belül
jelentős egyenlőtlenségek mutatkoznak, nevezetesen Közép-Magyarország és
a Nyugat-Dunántúl esetében. Budapesten az egy főre eső GDP értéke
jelentősen magasabb, mint a Közép-Magyarország többi részét alkotó Pest
megyében. Ennek megfelelően a támogatásintenzitás felső határa Pest
megyében 40%, míg Budapesten 35%.

Ágazati, illetve
megmentési célú és
szerkezetátalakítási
támogatások

A horizontális célkitűzések megvalósítására irányuló támogatási programok
növekvő száma ellenére a kiadások tekintetében az ágazati támogatások még
mindig meghaladták a horizontális támogatásokat a csatlakozást megelőző
időszakban. Az ezekre -a verseny súlyosabb torzítására képes� célokra
nyújtott támogatások összege a 2000 és 2003 közötti időszakban átlagosan
elérte a 331 millió eurót (a teljes támogatás 58%-át). Az ágazati támogatások
nagy részét a jelenleg fokozatos megszüntetés alatt álló, átmeneti
rendelkezések értelmében engedélyezett adómentességek tették ki (lásd alább).
Ezeknek a beruházási adókedvezményeknek az összege elérte az évi 305
millió eurót (a teljes támogatás 53%-át), amelyekben elsősorban a
feldolgozóipar részesült. 2001-ben a pénzügyi szektor 10 millió euró körüli
összeggel szintén részesült ágazati támogatásban. A vizsgált időszakban az
állam nem adott megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatást nehéz
pénzügyi helyzetben lévő vállalkozásoknak.

Érzékeny ágazatok A teljes támogatás mintegy 4%-át, azaz megközelítőleg évi 22 millió euró-t, a
szénbányászat kapta a szükségessé vált fokozatos bezárások
következményeinek enyhítése céljából. Magyarországnak igen kis méretű
acélipara is van. Ez az ágazat a privatizáció folyamán, az 1990-es évek
közepén szerkezetátalakítási támogatásban részesült. Ezt követően az állam
nem nyújtott több, az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal
összeegyeztethetetlen szerkezetátalakítási támogatást. 2000 előtt a
gépjárműipar korlátlan társaságiadó-kedvezményben részesült, amely
valószínűleg nem felelt meg a Közösség gépjárműiparra vonatkozó
rendeleteinek. A Magyarország által kialkudott átmeneti rendelkezések
keretében az ágazat továbbra is részesülhet adómentességben, amely nem
haladhatja meg a nagyvállalkozásoknak az ugyanezen rendelkezések alapján
elszámolható költségek 30%-át vagy 20%-át a beruházás kezdetének
időpontjától függően.
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Támogatási
eszközök

A csatlakozást megelőzően Magyarországon állami támogatást elsősorban
adó- vagy más, adózással kapcsolatos kedvezmények formájában nyújtottak.
Az adómentességek és egyéb köztartozás-engedmények a teljes támogatás
62%-át tették ki, ezt követték a vissza nem térítendő támogatások (37%).
Kezességvállalást és kedvezményes hitelt ritkán nyújtott az állam.

Adókedvezmény
formájában nyújtott
támogatások

Az adókedvezmények formájában nyújtott támogatások kérdését a
Magyarországgal folytatott csatlakozási tárgyalások során a versenypolitikai
fejezet lezárását megelőzően hosszasan tárgyalták. 2003. január 1-jéig az
adótámogatás nem tartozott a Támogatásokat Vizsgáló Iroda hatáskörébe,
mivel azokra a magyar társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény
rendelkezései alapján automatikusan jogosulttá váltak a vállalatok. A törvény
számos különböző formájú adótámogatási programot (átmeneti
adómentességet) helyezett kilátásba, pl. az úgynevezett különösen kiemelt
térségek és vállalkozói övezetek esetében. E támogatási programok többsége
az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összeegyeztethetetlen
beruházási támogatást biztosított (pl. a támogatás összegét nem korlátozták a
kezdeti beruházás elszámolható költségeinek százalékában).

A Magyarországgal
közösen
meghatározott
átmeneti
rendelkezések

A fenti programokat 2003. január 1-jével a közösségi joganyaggal és az
Európai Megállapodással összhangba hozó módosítás (ezzel biztosítva azt,
hogy az állam nem nyújt több összeegyeztethetetlen támogatást), előfeltétele
volt annak, hogy az EU elfogadja a Magyarország által igényelt átmeneti
rendelkezéseket. Ezen követelmény teljesítésének megfelelően az EU átmeneti
rendelkezéseket fogadott el a következőkre vonatkozóan: (1) az ún. 3 milliárd
HUF és 10 milliárd HUF összegű beruházási programok esetében a
támogatástartalom maximális értékét az elszámolható beruházási költségek
75%-ában vagy 50%-ában határozta meg 2003. január 1-jei kezdettel; (2) a
KKV-k, amelyek 2002. december 31-e előtt váltak jogosulttá támogatásra,
ezen jogosultságukat 2011. december 31-ig megtarthatják; (3) az off-shore
program keretében 2002. december 31-e előtt nyújtott minden egyedi
kedvezményt 2005. december 31-ig fokozatosan meg kell szüntetni; és (4) a
helyi önkormányzatok által a vállalkozások nettó árbevételének legfeljebb 2%-
ig nyújtható adómentesség -amely várhatóan nem haladja meg a de minimis
küszöbértéket- 2007. december 31-ig fennmaradhat. Ezen adómentességek
összértéke a csatlakozás előtt 350 millió euró (a teljes támogatás 61%-a) volt
évente.

Jelenlegi
támogatások
Magyarországon

Magyarországon jelenleg 39 állami támogatási intézkedés létezik, amelyeken
keresztül a jövőben a Bizottság előzetes értesítése nélkül támogatás adható. Az
intézkedések közül 21 a csatlakozási szerződéshez csatolt listán szerepelt, míg
további 18-at a Bizottság az ún. átmeneti (interim) eljárás keretében létező
támogatásként jóváhagyott. Ezek többsége a fent bemutatott általános
célelőirányzatok kategóriájába tartozik.

Pillantás a jövőre� Számos, az 1.3.1. fejezetben meghatározott mérési nehézség következtében
nem lehetséges pontos képet adni a támogatások jövőbeni költségeinek
mértékéről. A csatlakozást megelőző utolsó évben, 2003-ban azonban
megfigyelhető volt, hogy 67 millió euró összegű (a teljes támogatás 13%-a)
támogatást ítéltek oda olyan intézkedések alapján, amelyek a csatlakozást
követően megszűntek. A létező támogatási intézkedések keretében nyújtott
támogatások -16 az összesen 22 intézkedés közül 2003-ban, amelyek
előreláthatóan 2004. május 1-je után is folytatódnak- összege 2003-ban elérte
a teljes támogatás 28%-át. Végül jelentős összegű (293 millió euró vagy a
teljes támogatás 59%-a) támogatást nyújtottak beruházási adókedvezmények
formájában, amelyek a csatlakozási szerződésben megállapított átmeneti
rendelkezések keretében továbbra is alkalmazhatóak. Ez utóbbi adat azt jelzi,
hogy az össztámogatás mértéke várhatóan továbbra is magas marad az
átmeneti időszak végéig, de azt követően valószínűleg csökkeni fog.



A 2000-2003 közötti időszakban a horizontális célkitűzések megvalósítására és egyes ágazatok
számára nyújtott állami támogatások Magyarországon

 2000�2003, átlag 2000 2001 2002 2003

 
millió
euró

%-ban
kifejezve

millió
euró

millió
euró

millió
euró

millió
euró

Horizontális célkitűzések 240,6 42% 164,0 242,9 332,2 223,2
Kutatás és fejlesztés 14,8 3% 7,2 28,0 20,0 3,9
Környezetvédelem 19,7 3% 17,5 9,7 48,0 3,7
KKV 40,0 7% 16,5 41,3 73,6 28,4
Foglalkoztatási támogatás 22,0 4% 13,3 24,2 26,0 24,4
Képzési támogatás 3,9 1% 0,0 0,8 0,6 14,0
Nemzeti kulturális örökség
megőrzésére és egyéb, a kultúrára
nyújtott támogatás 5,6 1% - 0,2 7,1 15,3
Kockázati tőke 0,6 0% - - - 2,5
Regionális támogatás m.n.e. (1) 134,0 23% 109,5 138,7 156,9 131,0

      
Ágazati támogatás (2) 330,7 58% 418,5 327,9 303,3 273,1

Feldolgozóipar 304,8 53% 393,2 287,5 284,7 253,7
Szénipar 22,3 4% 25,3 29,8 18,6 15,5
Pénzügyi szolgáltatások 2,4 0% - 9,8 - -
Egyéb szolgáltatások 1,2 0% - 0,9 - 4,0

A támogatások teljes összege a
mezőgazdaság, a halászat és a

szállítás nélkül, millió euró-ban
megadva

571,3 100% 582,5 570,9 635,5 496,3

Megjegyzés: Az infláció hatásainak kiküszöbölése érdekében minden adat euróban, a 2000. évi változatlan
árak mellett értendő. (1) Máshol nem említett, általános területfejlesztési célú támogatás. (2) A horizontális
célkitűzések keretein kívüli támogatási intézkedések által egyes ágazatok számára nyújtott támogatások,
illetve nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási
támogatások.


