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A regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás felülvizsgálatára irányuló javaslatot 

kísérő magyarázó feljegyzés 

Ezen feljegyzés célja a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (a továbbiakban: 

regionális támogatási iránymutatás) felülvizsgálatára irányuló javaslat célkitűzésének és hatályának 

pontosítása. A feljegyzés a regionális támogatási iránymutatásra irányuló javaslatról szóló 

konzultációt kíséri, melynek időtartama 10 hét lesz. 

A Bizottság felkéri a polgárokat, szervezeteket és hatóságokat, hogy fejtsék ki álláspontjukat az új 

regionális támogatási iránymutatásra vonatkozó bizottsági javaslatról. A konzultáció mellett a 

tagállamokkal tartandó találkozóra is sor kerül majd, hogy visszajelzést tudjanak adni az iránymutatás 

tervezetéről. 

A konzultáció az iránymutatás-tervezet angol változata alapján indul meg. A weboldalra folyamatosan 

felkerül az összes uniós nyelvi változat, mihelyt a fordítások elkészülnek. A Bizottság felkéri az 

érdekelteket, hogy észrevételeiket elektronikus formátumban tegyék meg, és egyértelműen jelezzék, 

ha válaszuk bizalmas. Ebben az esetben be kell nyújtaniuk válaszuk nyilvános, a Versenypolitikai 

Főigazgatóság weboldalán közzétehető változatát is. 

1. Háttér 

Az Európai Uniót jelentős regionális különbségek jellemzik a gazdasági jólétet, a jövedelmeket és a 

munkanélküliséget illetően, és fennáll a veszély, hogy e különbségek hangsúlyosabbá válnak a 

jelenlegi Covid19-világjárvány gazdasági hatásai miatt. A regionális támogatás célja, hogy segítse az 

Unió hátrányos helyzetű régióinak gazdasági fejlődését, egyúttal biztosítsa az egyenlő 

versenyfeltételeket a tagállamok között. E támogatások a tagállamok által a regionális fejlődés 

előmozdítására használt fontos eszközök. 

A regionális támogatási keret jelenleg négy elemből épül fel: 

 a Szerződés1 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában és 107. cikke (3) bekezdésének 

c) pontjában meghatározott rendelkezések; 

 az általános csoportmentességi rendeletben2 (GBER) foglalt regionális támogatási 

rendelkezések; 

 a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás (RAG)3; valamint  

 a bizottsági határozatokkal egyenként jóváhagyott, 2014 és 2020 közötti időszakra szóló 

regionális támogatási térképek. 

A Bizottság a regionális támogatási iránymutatásban meghatározza azokat a feltételeket, amelyek 

mellett a regionális támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, és meghatározza az 

EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott feltételeket teljesítő térségek 

azonosítására vonatkozó kritériumokat. A regionális támogatási térképek meghatározzák a 

támogatásra jogosult régiókat (támogatott régiók). 

2019-ben a Bizottság a 2012-es állami támogatási korszerűsítési csomag célravezetőségi 

vizsgálatának4 részeként elindította a regionális támogatási keret értékelését, hogy megvizsgálja, a 

                                                           
1Az Európai Unió működéséről szóló szerződés. 
2Lásd: HL L 187., 2014.6.26., 1. o. Az általános csoportmentességi rendelet 2017-ben módosult (HL L 156., 

2017.6.20., 1. o.). 
3Lásd: HL C 209., 2013.7.23., 1. o. 2020. július 2-án elfogadták a regionális támogatási iránymutatás egy évvel, 

2021 végéig történő meghosszabbítását. 
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regionális támogatási iránymutatás még mindig megfelel-e a célnak. Az előzetes eredmények azt 

mutatták, hogy a szabályok a gyakorlatban jól működnek, de az elkövetkező időszakra bizonyos eseti 

kiigazításokat kell tenni. 

2019. december 11-én a Bizottság közzétette Az európai zöld megállapodás című közleményét, 

amelyben vázolja azokat a szakpolitikai lépéseket, amelyek segítségével Európa 2050-re a világ első 

karbonsemleges földrészévé válhat. Az európai zöld megállapodás teljesítéséhez valamennyi 

ágazatban szükség van intézkedésekre. Ezenfelül 2020. február 19-én közzétették az európai digitális 

stratégiát, amelynek célja, hogy a digitális transzformációt az emberek és vállalkozások szolgálatába 

állítsa, egyúttal elérje a 2050-re megvalósítandó klímasemleges Európára irányuló céljait. Ez a zöld és 

digitális gazdaságra való egyidejű átállás megköveteli a jelenlegi állami támogatási szabályok 

összehangolását is. A Bizottság továbbra is fontolóra vesz és értékel az állami támogatásokkal 

összefüggő jogalkalmazással kapcsolatos további intézkedéseket, amelyek hozzájárulhatnak a zöld 

megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez, és amelyeknek egyértelmű és objektív kritériumokra kell 

épülniük. 

A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló regionális támogatási iránymutatás 2020 végén hatályát 

vesztette volna, de 2020. július 2-án 2021 végéig meghosszabbították5. Az új regionális támogatási 

iránymutatás elfogadását 2021 elejére tervezik, hogy a tagállamoknak elegendő idő álljon 

rendelkezésre regionális támogatási térképeik elkészítésére és bejelentésére, tekintettel az új regionális 

támogatási iránymutatás 2022 elejére várható hatálybalépésére. 

Az általános csoportmentességi rendelet regionális támogatási rendelkezései nem képezik e 

konzultáció tárgyát. Ugyanakkor e rendelkezéseket is értékelték a folyamatban lévő célravezetőségi 

vizsgálatban, az eredményeket pedig 2020 harmadik negyedévében teszik közzé. 2020. július 2-án a 

Bizottság bejelentette, hogy az általános csoportmentességi rendeletet 2023 végéig, három évvel 

meghosszabbítja6. 

2. A felülvizsgált regionális támogatási iránymutatás szövegtervezetében javasolt 

módosítások 

 

A regionális támogatási iránymutatás felülvizsgálata nagymértékben a 2014 és 2020 közötti időszakra 

szóló regionális támogatási iránymutatás értékelésének előzetes eredményeire7, az említett 

értékeléssel összefüggésben gyűjtött bizonyítékokra és adatokra támaszkodik, ideértve az érdekelt 

felekkel folytatott konzultációt8, egy visszamenőleges értékelő tanulmányt9, valamint a 

célravezetőségi vizsgálatban10 érintett valamennyi szabállyal kapcsolatos nyilvános konzultációt, a 

Bizottság határozathozatali gyakorlatából származó tapasztalattal együtt. Emellett az iránymutatást az 

aktuális gazdasági viszonyokhoz kell igazítani, és figyelembe kell venni az olyan új szakpolitikai 

prioritásokat, mint például a zöld megállapodás és a digitális stratégia. 

Tekintettel arra, hogy már meglévő iránymutatásról van szó, továbbá az értékelési eredmények 

nyomán úgy tekinthető, hogy a regionális támogatási iránymutatás összességében megfelel a céljának. 

A jelenleg hatályos regionális támogatási iránymutatást csak csekély mértékben kell módosítani, és 

nincsenek olyan jelentős szakpolitikai alternatívák, amelyeket külön hatásvizsgálatban kellene 

                                                                                                                                                                                     
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7A konzultáció megindításakor a szolgálati munkadokumentumot még nem tették közzé. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html 
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html 
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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értékelni, ezért a Bizottság úgy ítélte meg, hogy ilyen hatásvizsgálatra e kezdeményezés tekintetében 

nincs szükség. 

Közelebbről, az iránymutatás felülvizsgálata a következő területekre összpontosít: 

 A regionális támogatási iránymutatást 2013-ban fogadták el, az általános csoportmenteségi 

rendelet előtt néhány hónappal. A két szövegben ezért fellelhető néhány különbség, 

amelyeket a következeteség és az egyértelműség érdekében el kellene kerülni. A 

terminológiát, fogalommeghatározásokat stb. ezért a lehető legnagyobb mértékben az 

általános csoportmentességi rendelethez kell igazítani. A szöveg struktúrája is némiképp 

módosul a gondolatmenet javítása, az ismétlések elkerülése stb. érdekében. Emellett, az 

állami támogatási szabályok közötti összhang garantálása érdekében az értékelésre és 

átláthatóságra vonatkozó szakaszok aktualizálásra kerülnek. 

 A regionális támogatási iránymutatás kiveszi hatálya alól azokat az ágazatokat, amelyekre 

különös állami támogatási iránymutatások vonatkoznak, továbbá azokat, amelyek történetileg 

strukturális kapacitásfelesleggel küzdenek, nevezetesen az acélipart és a szintetikusszál-ipart. 

A jelenleg hatályos regionális támogatási iránymutatás 10. pontjában szereplő ágazati 

kivételeket az ágazatok és a piac alakulására figyelemmel aktualizálják. Ennek 

eredményeként a szintetikusszál-ipar újra az iránymutatás hatálya alá kerül, mivel a 

célravezetőségi vizsgálat előzetes eredményei azt mutatják, hogy az ágazatot nem jellemzi 

strukturális kapacitásfelesleg. Ezzel szemben az acéliparra vonatkozó kivétel továbbra is 

indokoltnak tűnik. A lignit- és széntermelés nem tekinthető összeegyeztethetőnek a belső 

piaccal, mivel az ezen ágazatban végrehajtott beruházások nem állnak összhangban az 

európai zöld megállapodás célkitűzéseivel: javasolt tehát ezen ágazatot kivenni a jövőbeli 

regionális támogatási iránymutatás hatálya alól. Végezetül, a széles sávú és a kutatási 

infrastruktúráknak a regionális támogatási iránymutatás alapján történő támogatásnyújtás 

lehetőségét is meg kell szüntetni, mivel a Bizottság nem tud e rendelkezések tényleges 

alkalmazásáról, és mivel mindkét területre különös iránymutatás11 vonatkozik, amelyek 

szintén felülvizsgálat alatt állnak, hogy továbbra is megfeleljenek a Bizottság szakpolitikai 

célkitűzéseinek. Így tehát kívánatosabbnak tűnik, ha az e két ágazatnak nyújtott bármely 

támogatást a különös iránymutatások szabályozzák. 

 A regionális támogatási iránymutatás meghatározza a támogatható régiók kiválasztásának 

feltételeit; e régiókat a regionális támogatási térképek tüntetik fel. Általában a térképek 

kidolgozásához szükséges első lépés a teljes népességi arány mint kiindulópont 

meghatározása, amely megadja, hogy a teljes uniós lakosság hány százalékát fedik majd le a 

támogatott régiók. A következő lépésekben a Bizottság a regionális támogatási 

iránymutatásban megállapított módszer és a GDP-re és a munkanélküliségre vonatkozó 

legújabb rendelkezésre álló statisztikák segítségével meghatározza az „a” térségként és az 

automatikusan „c” térségnek minősíthető térségként kijelölt támogatott területeket. Ez a 

módszer, amelyet a regionális térképek 2013-as kidolgozásakor és kisebb mértékben a 

térképek félidős felülvizsgálatakor is alkalmaztak, megfelelően működik, és alapjaiban nem 

képezte kritika tárgyát. Javasolt tehát e módszert változatlanul hagyni. Ugyanakkor a jelenlegi 

regionális támogatási térképek a 2008–2010-es statisztikákon alapulnak, ezért már nem 

tükrözik a gazdasági realitást. Ennek következtében a regionális támogatási lefedettséget, az 

„a” térségeket és az automatikusan „c” térségnek minősíthető térségeket aktualizálják a fent 

említett módszer segítségével, a GDP-re és a munkanélküliségre vonatkozó legújabb 

statisztikák alapján, ami összhangban van az elmúlt időszakra vonatkozó eljárással. A 

                                                           
11Uniós iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles sávú hálózatok mielőbbi 

kiépítésére való alkalmazásáról (HL C 25., 2013.1.26., 1. o.); A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz 

nyújtott állami támogatások keretrendszere (HL C 198., 2014.6.27., 1. o.). 
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népességi arány felső határát 47%-ban határozták meg. A regionális támogatási térképek a 

2022–2027-es időszakra lesznek érvényesek. 

A Covid19-világjárvány keltette gazdasági zavarra tekintettel a Bizottság célirányosabb 

eszközöket vezetett be. Ugyanakkor a járvány okozta sokk tartósabb hatásokat eredményezhet 

bizonyos régiókban. Jelenleg túl korai lenne megjósolni a Covid19-válság közép- és hosszú 

távú hatásait, valamint hogy a válság mely régiókat viseli meg különösen. A válság által 

leginkább érintett tagállamok nehézségeinek kezelése érdekében a Bizottság a regionális 

támogatási térképek félidős felülvizsgálatát tervezi 2024-ben, amely felülvizsgálat figyelembe 

fogja venni a 2020–2022-es statisztikákat. 

 A regionális támogatási iránymutatás támogatási intenzitásra vonatkozó jelenlegi 

rendelkezései – hogy kedvezzenek a kevésbé fejlett régiók felzárkózásának – azon a 

feltevésen alapulnak, hogy a magas támogatási intenzitás indokolt azokban a régiókban, ahol 

az egy főre jutó GDP alacsony. A jelenleg hatályos regionális támogatási iránymutatás 

bevezette a támogatási intenzitási felső határok általános csökkentését a régiók minden 

kategóriájában, a legnehezebb helyzetben lévő régiókat kivéve. Ezt különböző okok 

indokolták, így az Unión belüli eltérések mérséklődése és a belső piac fokozott integrációja 

(ahol az adott helyen nyújtott támogatás hatásai nagyobb valószínűség szerint máshol lesznek 

érezhetőek). A jelenlegi időszakban a regionális támogatási iránymutatás megfelelően 

működött, és a regionális eltéréseket tovább lehetett csökkenteni. A javasolt tervezetben a 

maximális támogatási intenzitásokat tovább növelték a korábbi regionális támogatási 

iránymutatásban foglalt szintekre, hogy támogassák az európai zöld megállapodás és a 

digitális stratégia célkitűzéseit azzal, hogy további ösztönzőket tesznek lehetővé az említett 

régiók magánberuházásai számára, ideértve a nagyvállalatok „a” térségekben megvalósított 

beruházásait is. 

 Ugyanakkor, mivel a nagyvállalatoknak nyújtott támogatásokról megállapították, hogy nem 

valószínű, hogy ösztönzik a beruházásokat, a regionális támogatási iránymutatás a 

nagyvállalatok „c” térségekben történő beruházásaihoz nyújtott támogatást kisebb mértékben 

engedélyezte, mint a kkv-k általi beruházások támogatását. A jelenleg hatályos regionális 

támogatási iránymutatás ugyanis a nagyvállalatoknak nyújtható támogatás lehetőségét a „c” 

térségekben azokra az induló beruházásokra korlátozza, amelyek új gazdasági tevékenységet 

vezetnek be a térségben (zöldmezős beruházás; új termékekkel történő diverzifikáció). A 

jelenleg hatályos regionális támogatási iránymutatás bevezette annak lehetőségét, hogy – a 

Bizottságnak történő bejelentés és bizottsági jóváhagyás mellett – támogatást nyújtsanak a 

nagyvállalatoknak a „c” térségekben a meglévő létesítmények új eljárási innovációkkal 

történő diverzifikációjához. 

A Bizottság határozathozatali gyakorlata azt mutatja, hogy a regionális támogatási 

iránymutatás végrehajtásának hat évében egyetlen esetben hagytak jóvá „új eljárási 

innovációt”. A külső értékelési tanulmányból kinyert előzetes értékelési eredmények és az 

érdekelt felekkel és a tagállamokkal folytatott konzultáció során beérkező észrevételek szerint 

az új eljárási innovációhoz kapcsolódó beruházásokra vonatkozó jelenlegi állami támogatási 

rendelkezések jelentős adminisztratív terhet jelentenek, ami más támogatástípusok 

alkalmazásának előnyben részesítéséhez vezet. Ezért tehát javasolt e konkrét rendelkezést 

törölni, egyúttal fenntartani annak lehetőségét, hogy támogatást lehessen nyújtani a 

zöldmezős beruházásokhoz és a diverzifikációkhoz, amit az értékelés nem is kérdőjelezett 

meg. 

 A támogatott régiók kiválasztásának folyamatát követve az „a” térségek és az automatikusan 

„c” térségnek minősíthető térségek Bizottság általi kijelölése után a tagállamok kiválasztják 

az úgynevezett indoklással „c” térségnek minősíthető térségeket. A meglévő szabályok (a 

regionális támogatási iránymutatás 168. pontja) értelmében az indoklással „c” térségnek 

minősíthető térségek öt – meglehetősen heterogén – kategóriába sorolhatók: i. az első két 
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kategóriát a lakosok száma, az egy főre jutó GDP és a munkanélküliségi ráta határozza meg; 

ii. a harmadik kategória a földrajzi elszigeteltséggel jellemezhető térségekre (szigetek, 

hegyvidéki térségek, félszigetek) hivatkozik; iii. a negyedik kategóriát valamely „a” térséggel 

vagy harmadik országgal szomszédos régiók alkotják, bizonyos feltételek mellett; és iv. az 

ötödik kategória azokra a régiókra vonatkozik bizonyos feltételek mellett; amelyek jelentős 

strukturális átalakuláson mennek keresztül, vagy amelyeknek relatív hanyatlása komoly. 

A jelenleg hatályos állami támogatási iránymutatás 168. pontjában megfogalmazott öt feltétel, 

amelynek alapján a tagállamok meghatározhattak indoklással „c” térségnek minősíthető 

térségeket, fennmarad, mivel sem a regionális térképek kialakításakor, sem a nyilvános 

konzultáció során sem fogalmazódtak meg alapvető problémák e tekintetben. Ugyanakkor, 

hogy a tagállamoknak ne kelljen dupla munkát végezniük a méltányos átállással érintett 

térségeket illetően, javasolt, hogy a tagállamok az indoklással „c” térségnek minősíthető 

térségek jogállását a méltányos átállással érintett térségekhez rendelhessék az 5. feltétel 

alkalmazásában szokásosan megkövetelt indokoláson felüli, további indokolás nélkül. A 

méltányos átállással érintett térségek tekintetében ugyanis a strukturális átalakulás fennállása 

kellően igazoltnak tekinthető a megfelelő méltányos átállási terv részeként. 

Emellett, a szövegtervezetben már javasolt módosításokon felül a Bizottság felhívja az érdekelt 

feleket, hogy tegyenek észrevételeket azt illetően, hogy helyénvaló lenne-e és milyen mértékben 

olyan, egyértelmű és objektív kritériumok alapuló további intézkedéseket felvenni a regionális 

támogatási iránymutatásba, amelyek hozzájárulnak a zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. 

 


