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Bevezetés 

 
    A freiburgi iskola gondolkodóinak véleménye szerint a gazdasági szereplők cselekvési 
szabadságát garantáló verseny önmagában vett alapérték, amelynek érdekében – a klasszikus 
liberalizmust kiterjesztve – az államnak is fel kell lépnie a versenypolitika és a versenyjog 
eszközeivel.1  
    A XX. század harmincas éveiben a kontinentális versenyjog elméletének kialakulásával 
egyidejűleg2 az állam gazdasági szerepvállalásának átértékelésére is sor került. Az állam a 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés legfőbb biztosítéka lett, az éjjeliőr szerep helyett aktívan 
beavatkozott a gazdaság működésébe. A közjogi személyek által nyújtott támogatások a XX. 
század második felétől kezdve, a posztindusztriális, tudásalapú társadalmak kialakulásának 
időszakában gyakran a strukturális átalakulás társadalmi költségeinek csökkentését 
szolgálják.3 Az állam beavatkozása azonban versenyelőnyhöz juttatja a nemzetgazdaságok és 
a világgazdaság egyes szereplőit másokkal szemben. A nemzeti és nemzetközi szintű 
versenysemlegesség, a hatékony gazdaságfejlődés biztosítása érdekében szükségessé vált, 
hogy szabályozzák az állami támogatások problémakörét.  
    Az állami támogatások globális szintű szabályozására viszonylag későn, 1980-ban, a 
GATT szubvenciós kódexének elfogadásakor került sor. 
     Az Európai (Gazdasági) Közösség már megalakulásakor szabályozta az állami 
támogatások kérdését. Az E(G)K tagállamaiban általában erős és autonóm önkormányzatok 
működtek, amelyek feladatai közé tartozott a helyi gazdaság fejlesztése és a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátása is. A tagállamok önkormányzatai feladatukat komolyan 
vették, s jelentős figyelmet fordítottak a helyi gazdaság élénkítésére és a szolgáltatások 
nyújtására. Szükségessé vált, hogy az E(G)K jogalkalmazói az állam fogalmát kiterjesztően 
alkalmazzák, s az állami támogatás körébe vonják az egyes önkormányzatok által nyújtott 
támogatásokat is.  

                                                 
1 Dr. Berke Barna: Az Európai Közösség versenyjoga, in: Az Európai Közösség Kereskedelmi Joga (szerk.: Dr. 
Király Miklós), KJK-Kerszöv, Budapest, 2000., 234-235. o.  
2 Az Amerikai Egyesült Államok az előrehaladott monopolizáció miatt már 1890-ben elfogadta saját 
trösztellenes törvényét, a Sherman Antitrust Act-et.  
3 E tekintetben ld.: Malcolm Ross: Decentralization, Effectivness and Modernization: Condiction in Terms?, in: 
The Law of State Aid in the European union (ed. by Andrea Biondi, Piet Eeckhout and James Flynn), Oxford 
University Press, Oxford, 2004., 101. o.  
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    Tanulmányom célja, hogy röviden bemutassam az Európai Unió fontosabb tagállamainak 
az önkormányzati egységek által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos politikáját.  
 
 

 
Az Európai Unió állami támogatásokkal kapcsolatos politikája – különös tekintettel 
a tagállami önkormányzatokra (is) vonatkozó közösségi szabályokra 
 

 
1. Az állami támogatás fogalma 
 

 Az Európai (Gazdasági) Közösséget létrehozó Római Szerződés (a továbbiakban: EKSZ) VI. 
cím 1. fejezetének 3. szakasza a versenyszabályok keretében foglalkozik az állami 
támogatásokkal. Az EKSZ 3. cikkének g) pontja is kimondja: „a Szerződésben 
megfogalmazott célok megvalósításához egy olyan rendszer működtetésére is szükség van, 
amely biztosítja a közös piacon a verseny torzulásmentes érvényesülését.” Az alapító 
szerződések releváns alapelvi rendelkezései alapján az EKSZ 87. [92.] cikk (1) bekezdése 
értelmében főszabály szerint tiltottak az állami támogatások. 
    Az EKSZ 87. [92.] cikke (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak a Közösség 
jogalkalmazó szerveinek, a Bizottságnak és a Bíróságnak a gyakorlatában „támogatást jelent 
mindazon előny, amelyben állami hatóságok (authorities) részesítenek valamilyen 
vállalkozást, ellenszolgáltatás nélkül vagy olyan ellenszolgáltatás fejében, amely csak 
minimális értékben tükrözi azt az összeget, amelyre a szóban forgó előny értéke tehető.”4 
     A Bíróság és a Bizottság az EKSZ „bármilyen állami forrásból biztosított” fordulatát úgy 
értelmezte, hogy azt közpénzekből kell folyósítani.5  A joggyakorlat alapján nem tartoznak a 
87. [92.] cikk alkalmazási körébe azok az intézkedések, amelyek semmilyen többletterhet 
nem jelentenek a (tág értelemben felfogott) állami költségvetés számára.6 Az előny formája, 
valamint a támogatással elérni kívánt célok a 87. [92.] cikk (1) bekezdésének szempontjából 
teljesen közömbösek. 
    A tiltott támogatásnak nemcsak közpénzekből finanszírozottnak, hanem szelektívnek is kell 
lennie, azaz csak bizonyos vállalatokat vagy termelést kell előnyben részesítenie, befolyásolva 
a támogatott és más vállalatok közötti versenyt.7 
   A 87. [92.] cikk (1) bekezdésének szabálya akkor alkalmazható, ha az a tagállamok közötti 
kereskedelmet érinti. Az Európai Közösség joggyakorlatában csak a ’90-es évek közepére 
vált elfogadottá, hogy a támogatásnak jelentősen kell befolyásolnia a Közösségen belüli 
versenyt.8  

                                                 
4 Az Európai Közösségek versenyjoga, II. B. kötet Az Állami támogatásokra vonatkozó szabály magyarázata, 
Brüsszel – Luxembourg, 1997., 5. o.  
5 Az Európai Közösségek versenyjoga, II. B. kötet Az Állami támogatásokra vonatkozó szabály magyarázata, 
Brüsszel – Luxembourg, 1997. 6. o. A kommentár az állam fogalmának kiterjesztésével kapcsolatban a 323/82 
Intermills v. Bizottság ([1984] ECR, 3089. o.) és a 248/84 Németország v. Bizottság ügyekben([1987] ECR, 
4013. o.) hozott bírósági határozatokra hivatkozik.   
6 A hazai bírósági joggyakorlat szerint állami (önkormányzati) feladatnak tekintik mindazon tevékenységet, 
amely megterheli az állam (önkormányzat) költségvetését. E tekintetben ld. a BH. 2003.1006., 2004.34.. és 
2004. 35. szám alatt közzétett, a Legfelsőbb Bíróság által hozott eseti döntéseket.  
7 Az Európai Közösség joggyakorlata összhangban áll a WTO szabályaival, hiszen a WTO nem felróható 
támogatásnak minősítette a normatív módon juttatott, nem szelektív jellegű támogatásokat. 
8 Ezt megelőzően a Bizottság gyakorlatában bármilyen mértékű állami támogatás esetében vélelmezték a 
Közösség tagállamai közötti kereskedelem érintettségét. Ld.: Dr. Berke Barna: Az Európai Közösség 
versenyjoga, in: Az Európai Közösség Kereskedelmi Joga (szerk.: Dr. Király Miklós), KJK-Kerszöv, Budapest, 
2000., 243. o.  
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A közösségi elsőként támogatások megállapíthatóságát és átláthatóságát biztosító 
területen adott ki a tagállamokra nézve kötelező jellegű jogszabályt, a pénzügyi kapcsolatok 
átláthatóságáról szóló, többször módosított 80/723/EGK irányelvet.  
    A Bizottság először egy 1996-os közleményében, majd 1998-ban és 2001-ben rendeletben 
szentesítette a „de minimis non curat praetor”-elvét. A 994/98/EK. rendelet lehetővé teszi, 
hogy mentesüljenek a tagállamok az állami támogatás bejelentésének kötelezettsége alól egy 
bizonyos, a Bizottság által meghatározott összeghatár alatt.9 A 69/2001/EK rendelet10 2. 
cikkének (1) és (2) bekezdése szerint nem tartoznak az EKSZ 87. [92] cikkének (1) bekezdése 
hatálya alá, s így nem is alkalmazhatóak a 88. [93.] cikk (3) bekezdésének bejelentési 
kötelezettségre vonatkozó szabályai azokra a támogatásokra, amelyek függetlenül azok 
nyújtásának módjától és céljától, három éves időszak alatt nem érik el a bruttó 100.000 € 
értéket. A jogforrás a szabályok kijátszásának elkerülése érdekében szabályozza, hogy a 
tagállamoknak központi nyilvántartást kell vezetniük az egyes vállalatoknak nyújtott állami 
támogatásokról. A rendelet végrehajtását és szabályainak betartását a Bizottság jogosult 
ellenőrizni. 
    Az EKSZ szabályai alapján a Bizottság és a Bíróság joggyakorlata alapján az állami 
támogatásról van szó, ha a szubvenció 1. állami forrásból származik, 2. előnyt jelent az 
érintett vállalat részére, 3. bizonyos vállalatot vagy szektort részesít előnyben, versenytorzító 
hatású és 5. befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet.  
 
    2. Kivételek a 87. [92.] cikkely (1) bekezdésének főszabálya alól: a megengedhető és 
megengedett támogatások. Az EKSZ 87. [92.] cikke a főszabály alóli kivételek körét 
kétféleképpen határozza meg. 
    A 87. [92.] cikk (2) bekezdése tartalmazza az ex lege kivételek körét, amelyek a 
jogalkalmazó diszkrecionális döntésétől függetlenül menetsülnek a 87. [92.] cikk (1) 
bekezdésének rendelkezései alól. 
   A 87. [92.] cikk (3) bekezdése azokat a kivételeket sorolja fel, amelyek a jogalkalmazó – 
első fokon a Bizottság – diszkrecionális döntése alapján mentesülhetnek a főszabály 
alkalmazása alól. 
   További kivételi csoportot jelent a 88. [93.] cikk azon szabálya, amely gyakorlatilag 
parttalanná teszi a megengedhető támogatások körét, hiszen a Tanács, valamennyi tagállam 
kérelmére egyhangú döntéssel gyako1rlatilag bármilyen támogatást jogszerűvé nyilváníthat (a 
Tanács politikai döntésétől függő kivételek).  
   2.a) Ex lege kivételek. Az EKSZ 87. [92.] cikkének (2) bekezdése tartalmazza az ex lege 
kivételek körét.11 Az állami támogatásokról szóló EK-kommentár is kiemeli azonban, hogy az 
automatikus mentesítés sem jelenti a támogatási tervek bejelentése alóli mentességet. A 
Bizottságnak ily módon lehetősége nyílik annak ellenőrzésére, hogy ténylegesen megfelel-e a 
támogatás a 87. [92.] cikk (2) bekezdésében foglalt kivételeknek.  
     2.b) Jogalkalmazói kivételek. Az állami támogatásokkal kapcsolatos kivételek 
legfontosabb és leggyakoribb esetei a jogalkalmazói kivételek. Az EKSZ 87. [92.] cikkének 
(3) bekezdésében rögzített mentesség nem automatikus, hanem csak akkor alkalmazható, ha a 
Bizottság diszkrecionális értékelését követően a támogatási terv alapján engedélyezi azokat.  
                                                 
9 994/98/EK. rendelet 2. cikk  
10 A 69/2001/EK. rendelet 4. cikkelye alapján a jogszabály 2006. december 31-ig (az 1999-2006-os hétéves 
költségvetési ciklus végéig – megj.: HI) hatályos.  
11 A szabályozás alapján a közös piaccal összeegyeztethetők azon a) szociális támogatások, amelyeket az áru 
eredetén alapuló hátrányos megkülönböztetés nélkül nyújtanak az egyes fogyasztóknak, b) a természeti 
katasztrófák vagy rendkívüli események során keletkezett károk elhárítására nyújtott segélyek, c) a Német 
Szövetségi Köztársaság azon területeinek gazdasága számára nyújtott támogatások, amely területeket 
Németország megosztása hátrányosan érint, ha a támogatások a megosztás által okozott gazdasági hátrányok 
kiegyenlítéséhez szükségesek.   



 

THEMIS 2004. december  

26

    Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata egyértelműbbé tette a Bizottságnak a 87. [92.] 
cikkének (3) bekezdésének alkalmazása során gyakorolható mérlegelési hatáskörét. A 
Bizottság a támogatások hatását közösségi és nem nemzeti megközelítésben mérlegeli. Az 
egyes támogatásoknak hatékonynak és egyúttal arányosnak kell lenniük, a szükséges 
legkisebb mértékű beavatkozással kell megoldaniuk a felmerült gazdasági problémát. A 
jogalkalmazói kivételek  közé sorolható támogatási célokat az EKSZ 67. [92.] cikkének (3) 
bekezdése tartalmazza.12  
       Az EKSZ 87. [92.] cikkének (3) bekezdése nyitott jellegű taxációt tartalmaz, hiszen 
megengedi, hogy a Tanács minősített többséggel egyéb mentesítési okokat is 
meghatározhasson. A joggyakorlat és a szakirodalom a 87. [92.] cikk (3) bekezdésében és a 
bekezdés felhatalmazása alapján kiadott másodlagos jogforrásokban meghatározott 
támogatási szabályokon belül megkülönböztet horizontális és vertikális mentességi 
szabályokat. A horizontális mentességi normák a bármely ágazatban potenciálisan felmerülő 
nehézségek elhárításában nyújtanak segítséget, míg a vertikálisak az egyes ágazatok 
gazdasági nehézségei ellen nyújtanak orvosságot. 
     Az állami támogatások kérdésével foglalkozó egyik legújabb tanulmánykötet is kiemeli, 
hogy az állami támogatáspolitikában az elémúlt évtizedben egy erős decentralizációs 
folyamat ment végbe. Ennek eredményeként a közjogi személyek által nyújtott támogatások 
körében jelentősen megnőtt az egyes helyi-területi autonómiák részesedése, az állami 
támogatások decentralizációja váltotta fel a korábbi centralizált rendszert.13 Összességében 
elmondható, hogy az EU-tagállamainak önkormányzatai által nyújtott támogatások 
többségükben regionális támogatások körében nyújtott strukturális infrastrukturális és 
beruházási segélyek.14 Európa, s így az Unió minden országában is fontos feladatok hárulnak 
az önkormányzatokra a foglalkoztatás elősegítésének területén. Fontos szerepet játszanak az 
önkormányzatok által a környezetvédelmi beruházásokhoz nyújtott segítség. A legtöbb 
európai országban a különböző szintű területi autonómiák feladatai közé tartoznak a helyi 
gazdaság fejlesztésének kérdései.15 Az egyes önkormányzatok leggyakrabban a helyi 
foglalkoztatásban kiemelkedő szerepet játszó kis- és középvállalkozásoknak nyújtanak 
támogatásokat. Bizonyos tagállamokban a regionális önkormányzatok feladatai közé tartozik 
a K+F tevékenység segítése.16 A horizontális támogatások között különösen jelentősek az EU-
tagállamok önkormányzatai által nyújtható regionális, a környezetvédelmi és a kis- és 

                                                 
12 Az EKSZ 87. [92.] cikkének (3) bekezdése értelmében a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők azok 
a támogatások, amelyeket a) a szokatlanul alacsony életszínvonalú vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő 
területek gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében nyújtanak (regionális támogatások), b) a közös európai 
érdekű fontos tervek  megvalósítására vagy egy tagállam gazdasági életében bekövetkező súlyos zavarok 
kiküszöbölésére nyújtanak, c) bizonyos gazdasági ágazatok vagy gazdasági területek fejlődésének 
megkönnyítésére nyújtanak, amennyiben a közösségi érdekkel ellentétesen mértékben nem módosítják a 
kereskedelmi feltételeket, d) a kultúra és a kulturális örökség megóvásának előmozdítására nyújtanak, 
amennyiben a közösségi érdekkel ellentétesen mértékben nem módosítják a kereskedelmi feltételeket, e) egyéb 
támogatási csoportok, amelyeket a Tanács – a Bizottság javaslatára – minősített többséggel hozott határozatában 
megjelöl.  
13 Ld.: Malcolm Ross: Decentralization, Effectiveness and Modernization: Contradiction in Terms?, in.: The 
Law of State Aid in the European Union (ed. by Andrea Biondi, Piet Eeckhout and James Flynn), Oxford 
University Press, Oxford, 2004., 101-102. o.  
14 Ld.: Kay Waechter: Kommunalrecht, 2. überarbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – 
Bonn – München, 1995., 357. o.  
15 Önkormányzati feladat a helyi gazdaság fejlesztése például Franciaországban, az Egyesült Királyságban, 
Németországban és Olaszországban. Ld.: Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg Wehling), Verlag 
W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln, 1994., 75., 146. és 159. o. valamint Kay Waechter: Kommunalrecht, 
2. überarbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – Bonn – München, 1995., 336. o.  
16 Például Franciaországban, ld.: Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg Wehling), Verlag W. 
Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln, 1994., 79. o.   
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középvállalatoknak juttattatott támogatások. A fentiek mellett ki kell emelni a kulturális 
örökség megóvása érdekében nyújtott támogatásokat is. 17  
     A szabályozást áttekintve megállapítható, hogy az EU az elmaradott területeken nagyobb 
mértékű állami támogatást tesz lehetővé. Mind a gazdagabb, mind a szegényebb országok 
elmaradott régióinak önkormányzatai számára biztosított, hogy a többi önkormányzatnál 
jelentősebb mértékű támogatásban részesítsék a területén működő vállalatokat, azonban a 
közösségi szinten is elmaradott területeket preferálják a másodlagos jogforrások és bizottsági 
iránymutatások.  
 
    3. A támogatások jogszerűségének bizottsági vizsgálata. A jogszerűtlen támogatások 
közösségi jogi következményei. Az EKSZ 88. [93.] cikkének (1) bekezdése alapján az állami 
támogatásokra vonatkozó közösségi szabályok betartását a Bizottság, mint a Közösség 
versenyhatósága ellenőrzi, az ellenőrzés keretében a Bizottság a tagállamok számára 
intézkedéseket javasol.18 A 88. [93.] cikk (1) bekezdése alapján a Bizottság a tagállamokkal 
párhuzamosan végzi a fennálló támogatások19 vizsgálatát, amelyeket nem kell bejelenteni 
sem felfüggeszteni.20 Az EKSZ meghatározza a jogellenesen nyújtott állami támogatások 
szankcióját is. Az EKSZ 88. [93.] cikkének (2) bekezdése szerint a 87. [92.] cikk alapján a 
közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásokat és azokat a támogatásokat, amelyek 
felhasználásával visszaélnek, a tagállamnak a Bizottság által hozott határozat alapján a 
határozatban megadott határidőn belül meg kell szüntetnie, vagy meg kell változtatnia. 
Amennyiben a tagállam nem tesz eleget a Bizottság által előírt kötelezettségének, a Bizottság 
– eltérően a 226. [169.] és 227. [170.] cikk szerinti, tagállamok elleni eljárástól – közvetlenül 
a Bírósághoz fordulhat.  A Bizottság a 88. [93.] cikk (3) bekezdése alapján előzetes 
ellenőrzést folytat, s az EKSZ szabályaival ellentétes támogatások folyósítását felfüggesztheti.  
   A 89. [94.] cikk felhatalmazza a Tanácsot, hogy konzultációs eljárás során, minősített 
többséggel hozott rendeletében szabályozhatja a 87. [92.] és 88. [93.] cikk végrehajtását, az 
eljárásokat, s az intézkedéseket. A felhatalmazással a Tanács csak viszonylag későn élt, 1999. 
március 22-én elfogadta a 659/1999/EK. rendeletet a 88. [93.] cikk alkalmazásáról. A rendelet 
részletesen szabályozta a támogatásokkal kapcsolatos eljárásokat, valamint a jogellenes 
támogatások21 jogkövetkezményeit. A Tanács a jogforrásban alapvetően a kialakult bírósági 
és bizottsági joggyakorlatot kodifikálta. 
     A 659/1999/EK rendelet megalkotásával a Közösség eleget tett régi tartozásának, s írott 
jogforrásban szabályozta az állami (és az állam tágan értelmezett fogalma alapján az 
önkormányzati) támogatásokkal kapcsolatos eljárásokat és a jogellenes támogatások 
jogkövetkezményeit. A Tanács a szabályozás kialakítása során a versenyeljárás szabályainak 
(a 17/62/EGK rendeletnek) alapján álló bizottsági és bírósági joggyakorlatot vette alapul. 
 
                                                 
17 Az Európai Unióban általános, hogy a különböző szintű önkormányzatok felelősek a helyi kulturális élet 
szervezéséért, a helyi kultúra támogatásáért, ld. például Németországban, Ausztriában, Franciaországban, az 
Egyesült Királyságban, Írországban, Olaszországban. Ld.: Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg 
Wehling), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln, 1994., 23., 39., 75., 76., 79., 95. 142., 158. és 191., 
196. o.  
18 EKSZ 88. [93.] cikk (1) bekezdés: „A Bizottság a tagállamokkal együttműködve folyamatosan felügyeli az 
ezekben az államokban fennálló valamennyi támogatási rendszert. A tagállamok számára olyan megfelelő 
intézkedéseket javasol, amelyeket a folyamatos fejlődés vagy a közös piac működése követel.” Forrás: Az 
európai integráció alapszerződései (szerk.: dr. Fazekas Judit), KJK-Kerszöv, Budapest, 2000., 85-86. o.  
19 A fennálló támogatás fogalmát a 659/1999/EK. rendelet 1. cikkének b) pontja határozza meg.  
20 Az Európai Közösségek versenyjoga, II. B. kötet Az Állami támogatásokra vonatkozó szabály magyarázata, 
Brüsszel – Luxembourg, 1997., 36. o. A kommentárral megegyezően szabályozza a kérdést a 659/1999/EK. 
rendelet 2. cikkének (1) bekezdése is, amely a bejelentési kötelezettséget csak az új támogatásokra ír elő.  
21 A 659/1999/EK rendelet 1. cikke e) pontja szerint a jogellenes támogatás olyan új támogatás, amelyet a 
szerződés 88. [93.] cikke (3) bekezdésének megsértésével vezettek be.  
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    4. Összegzés. Az Európai Közösség az állami támogatásokat, mint a piaci versenyt torzító 
intézkedéseket főszabály szerint tiltja. A Közösség jogalkalmazó szervei az állam fogalmát a 
támogatáspolitika terrénumán a lehető legszélesebb körben értelmezik, így az egyes 
tagállamok önkormányzatai is e körbe sorolhatók.22 Az EKSZ, a másodlagos jogforrások és a 
Bizottság közleményei pontosan meghatározták, hogy mely támogatások és milyen mértékben 
képeznek kivételt az EKSZ 87. [92.] cikk (1) szabálya alól, s tekinthetőek megengedettnek (a 
659/1999/EK rendelet megfogalmazása szerint fennállónak). A Közösség rendeleteiben 
meghatározta a szabályok alkalmazásának eljárását, valamint megszegésük 
jogkövetkezményeit. Érdekes, hogy a részletes jogszabályalkotásra csak négy évtizeddel a 
Közösség megalakulását követően került sor. 
   Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok többsége az EKSZ-ben és különböző 
közösségi rendeletekben lefektetett, így a tagállamokra és a tagállamok önkormányzataira 
közvetlenül alkalmazható,23 s kidolgozottsága, valamint a közösségi jog elsőbbségének24 és az 
előfoglalás25 tételének köszönhetően döntően meghatározza az egyes tagállamok 
önkormányzatai által nyújtható támogatások megengedhetőségének szabályait. 
    Bár a Közösség szabályai szigorúnak tűnnek, érdemes megjegyezni, hogy az Európai 
Unióban jelenleg is magas az ipari és szolgáltató szektor állami támogatási aránya.26 A 
Közösség tagállamai 1996-1998 között összesen 93 milliárd €-t (!) fordítottak 
szubvenciókra.27 A támogatáspolitika eszközeivel gyakran éltek az egyes területi 
önkormányzatok is, amely gyakran jelentős anyagi nehézségeket okozott számukra. Az Unió 
szakembereinek kell megoldaniuk, hogy a frissen megalkotott szabályozás elérhesse kitűzött 
célját: a vállalkozások közötti versenyt a lehető legkevésbé torzítsák a különböző 
támogatások, miközben a lemaradó területek számára is biztosítják az esélyt a felzárkózáshoz.  
 

 
Önkormányzati támogatások megengedhetősége az EU egyes tagállamaiban 
 
    Az Európai Unió egyes tagállamaiban – így 2004. május 1-től hazánkban is – az 
önkormányzati támogatások megengedhetőségét alapvetően a közösségi jog határozza 
meg.  Az egyes önkormányzatok számos formában nyújthatnak támogatásokat a területükön 
működő vállalkozásoknak. A különböző formájú vállalkozások eltérő súlyúak az egyes 
                                                 
22 Az állam tág értelemben vett, a területi és testületi autonómiákat is magába foglaló európai bírósági 
fogalmmeghatározást emeli ki Sabrine Altmeyer is újabban megjelent művében. Ld.: Sabrine Altmeyer: 
Gemeinschaftswidrige staatliche  Beihilfen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999., 22. o.  
23 Az Európai Bíróság a Van Gend & Loos ügyben kimondta az EKSZ szabályainak közvetlen 
alkalmazhatóságát. A közösség rendeleteinek közvetlen alkalmazhatóságát az Európai Bíróság a 39/72  
Bizottság v. Olaszország ügyben mondta ki. Ld.: Európai közjog és politika (szerk.: Kende Tamás), Osiris 
Kiadó, Budapest, 1995., 333-334. és 338. o.  
24 „A közösségi jog elsőbbségének tétele alapján, a közvetlenül hatályos közösségi jog, ha összeütközik a 
tagállamok belső jogszabályaival, elsőbbséget élvez.” Ld.: Európai közjog és politika (szerk.: Kende Tamás), 
Osiris Kiadó, Budapest, 1995., 346. o.  
25 Amennyiben a közösségi jogalkotást kimerítőnek találja az Európai Bíróság, vagy azt állapítja meg, hogy a 
közösségi jog „teljes rendszert” alkot, akkor az előfoglalás tétele alapján kimondja, hogy az adott terület minden 
tagállami szabályozása hatályát veszti, kivéve azokat, amelyekkel kapcsolatban a közösségi jog kifejezetten 
másként rendelkezik. Ld.: Európai közjog és politika (szerk.: Kende Tamás), Osiris Kiadó, Budapest, 1995., 349. 
o.  
26 A mezőgazdasági szektorban fennálló állami támogatást a Közösség nemhogy tiltaná, hanem a közös 
agrárpolitika (CAP) keretében saját maga szervezi és finanszírozza. Ld.: Agrárjog (szerk.: Dr. Vass János), 
ELTE ÁJK, Budapest, 1999., 202. o.  
27 Bár a támogatás aránya csökkent az 1994-96-os évekhez képest (1994-1996 között 104,2 milliárd €, az 1996-
1998. évi támogatási intenzitás ennek az időszaknak a 89,25%-a), de még mindig jelentősnek tekinthető. Ld.: 
Kende Tamás: Állami támogatásokkal kapcsolatos politika, in.: Az Európai Unió politikái (szerk.: Kende Tamás 
– Szűcs Tamás), Osiris Kiadó, Budapest, 2001., 530. o.  
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tagállamokban, ugyanis a tagállamok önkormányzati vagyonjogi és államháztartási rendszerei 
nagymértékben eltérnek. A legjellemzőbb formák az adókedvezmények (negatív adók), a 
különböző beruházási és foglalkoztatási támogatások, a vállalkozások számára kedvezményes 
áron hozzáférhetővé tett infrastruktúrák, valamint a kedvezményes kölcsönök. 
     A közösségi jog mellett a támogatások megítélésében jelentős szerepet játszanak az egyes 
tagállamok jogai is. A tanulmány jelen fejezetében az egyes országok állami szintű 
szabályozásai közül részletesen a modellalkotó jelentőségű francia, német és brit szabályozást 
tekintem át. Röviden bemutatom azt is, hogy a fenti országokban melyek azok a területek, 
támogatási formák, amelyek meghatározóak, s amelyek a különböző tagállami normák 
megalkotásához vezettek.  
 
    1. Franciaország. A francia rendszerben az önkormányzatok autonómiája viszonylag 
csekélynek tekinthető a többi EU-tagállam területi önkormányzataihoz viszonyítva.28  
     Franciaországban a települési önkormányzatok (községek, commune)29 feladatai közé 
tartozik többek között az önkormányzati közszolgáltatást ellátó, ún. vegyes finanszírozású 
társaságok támogatása (az ilyen vállalatok az EKSZ. 86. [90.] cikkének hatálya alá eső 
közüzemnek minősülnek az EK joggyakorlatában) és a település gazdasági tevékenységének 
támogatása.30 Az egyes francia községek feladataik ellátáshoz szükséges források többségét 
állami támogatásokból szerzik, a helyi adók és más saját bevételek csak korlátozott 
önállóságot biztosítanak a községeknek.31  
     Az 1980-as években az egyes települési önkormányzatok gazdaságélénkítési feladataiknak 
közvetlen, direkt támogatásokkal tettek eleget. A posztindusztriális társadalom kialakulásának 
folyamata, a gazdasági szerkezetváltás súlyos gazdasági és társadalmi problémákat okozott. A 
hagyományos ipari területeken, az árutermelő nehéziparban, könnyűiparban és különösen a 
Franciaország számára kiemelkedő társadalmi jelentőségű élelmiszeriparban számos 
vállalkozás került csődközeli helyzetbe. Az egyes települési (községi) önkormányzatok a 
tömeges leépítések elkerülése érdekében kedvezményes kölcsönöket nyújtottak a bajba jutott 
vállalkozásoknak. A segítségnyújtás mértéke olyan jelentős volt, hogy az 1980-as évek végére 
a 10.000 főnél népesebb francia települési önkormányzatok (községek, communes) 
egyharmada nyújtott támogatást az anyagi gondokkal küzdő gazdasági vállalkozásoknak.32 
Ezek a gyakran jelentős összegű támogatások a ’80-as évek közepére gondokat okoztak a 
helyi pénzügyekben.33 A francia törvényalkotó a helyi pénzügyek konszolidálása – és nem a 
versenysemlegesség biztosítása – céljából alkotta meg az 1988. január 5-i törvényt, amely 
                                                 
28 Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg Wehling), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – 
Köln, 1994., 235. o.  
29 A francia önkormányzati rendszer egészen az 1960-as, 70-es évekig egyáltalán nem különböztetett a 
különböző települési önkormányzatok között. Párizs ugyanúgy község (commune) volt, mint egy 200 fős falu. 
Az Ötödik Köztársaság közigazgatási reformjaiban alkották meg a nagyvárosi agglomerációk különleges 
önkormányzatát, a nagyvárosi községet (CU). Ld.: Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg 
Wehling), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln, 1994., 85. o.  
30 Ki kell emelni azonban, hogy a decentralizációs törvénycsomag keretében elfogadott 1983. január 7-i törvény 
szerint a gazdaság fejlesztése elsősorban a régiók hatáskörébe tartozik. A kompetenciák tekintetében ld.: 
Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg Wehling), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – 
Köln, 1994., 75. o. és 80. o. 
31 Franciaországban a községek saját adóbevételei közé tartozik a helyi iparűzési adó 50%-a, a települési lakosok 
fejadó jellegű befizetése, valamint a települési ingatlanadó. Az önkormányzatok saját bevételei között viszonylag 
jelentős tételt tesznek ki az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek. Ld.: Kommunalpolitik 
in Europa (hrsg. von Hans-Georg Wehling), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln, 1994., 80-82. o.  
32 Ld.: Gerard Marcou: Regional Development, Local Intervention and National Policies in France: New 
Tendences, in.: Decentralization, Local Governments and Markets (ed. by Robert Bernett), Clarendon Press, 
Oxford, 1990., 86. o.  
33 Jeanne Becquart-Leclerq: Frankreich, in.: Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg Wehling), 
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln, 1994., 74-75. o.  
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megtiltotta, hogy a községek átvállalják a vállalkozások tartozásait. A törvény szigorú 
feltételekhez nyújtotta az önkormányzatok vállalkozásoknak nyújtott kölcsöneit, s szűk térre 
szorította le a kedvezményes önkormányzati hitelek körét.34  
   A francia önkormányzati rendszerben az 1982-es decentralizáció során létrehozott régiós 
önkormányzatok hatáskörébe tartozik – az EU regionális politikájával összhangban – a 
regionális gazdaság élénkítése, a munkahelyteremtő programok szervezése és a kutatás és 
fejlesztés támogatása. A régiók által nyújtott támogatások jellegzetesen elérik a 100.000 
eurós mértéket, így az EK állami támogatásokra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá 
tartoznak. A francia belső jogi szabályokat a fentiekre tekintettel a közösségi joggal 
harmonizáltan alakították ki.35  
    Franciaországban – a szigorú közösségi jogszabályoknak is köszönhetően – az 1990-es 
évektől kezdve csökkentek a közvetlen jellegű önkormányzatok által nyújtott támogatások. A 
különböző közösségi felhatalmazó rendeletek keretei között – német mintára – egyre nagyobb 
jelentőséget kaptak a különböző, a vállalkozások számára kedvezményes áron átadott infra-
strukturális beruházások (ipari parkok).36 Az egyes települési önkormányzatok – angolszász 
mintára – nagy számban vesznek részt a közszféra és a magántőke együttműködésével 
megvalósuló vállalkozásokban, beruházásokban (public private partnership, PPP), 
amelyeken keresztül szintén lehetőség nyílik az egyes magáncégek támogatására.37 
    A francia önkormányzatok másik jelentős támogatási területét a különböző infrastrukturális 
közszolgáltatásokat nyújtó közvállalatok támogatása jelenti. A fenti vállalatok általában 
veszteségesek, s az önkormányzatok – mint tulajdonosok rendszeresen pótolják a közüzemek 
veszteségeit.38 Az ilyen tőkeinjekciók a fentiekben ismertetett közösségi szabályozás szerint 
állami támogatásnak minősülnek.   
 
     2. Németország. A Német Szövetségi Köztársaságban az egyes szövetségi tagállamok 
(Bundesländer) jelentősen eltérő önkormányzati rendszerei39 az egyes helyi-területi 
autonómiák számára jelentős önállóságot biztosít.  
     A német jog részletesen szabályozza az önkormányzati közszolgáltatások ellátását, s azt, 
hogy az egyes önkormányzatok közvetlenül milyen gazdasági jellegű tevékenységet 
végezhetnek. A német versenytörvény – az EKSZ 86. [90.] szakaszával összhangban – az 
önkormányzati monopóliumokra is alkalmazza a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés 
szabályait.40 
     Az egyes németországi települési és területi önkormányzatok feladatai között szerepel a 
gazdaság fejlesztésének feladata is. A francia modellel szemben a német önkormányzatok 
jelentős saját bevételekkel rendelkeznek, amelyek viszonylagos pénzügyi önállóságot 
biztosítanak az egyes helyi-területi autonómiáknak. A legfontosabb és legjelentősebb helyi 
adó az iparűzési adó, amely mellett föld- és ingatlanadókat, kommunális adókat, különböző 
díjakat szednek az önkormányzatok.41   
     A német közigazgatási jogi felfogás kiindulópontja hogy az állam, a közhatalom csak 
kivételesen avatkozzon be a versenyen alapuló gazdaságba, mint „a kapitalizmus 

                                                 
34 Uo. 75. o.  
35 Uo.79-80. o.  
36 Uo. 75. o.  
37 Uo. 80. o.  
38 Uo. 75. o.  
39 Allgemeines Verwaltungsrecht (hrsg. von Hans-Uwe Erichsen), 10., neuarbeitete Auflage, Walter de Gruyter, 
Berlin – New York, 1995., 652. o.  
40 Kay Waechter: Kommunalrecht, 2. überarbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – Bonn – 
München, 1995., 338-342. o.  
41 Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg Wehling), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – 
Köln, 1994., 27. o.  
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javítóüzeme”.42 Ezért jelent gondot a német közigazgatási jog számára az önkormányzati 
támogatások határának megvonása. 
    Németországban – a francia dirigista politikával szemben – az államnak és a helyi 
önkormányzatoknak a gazdaságba történő közvetett beavatkozása volt a jellemző. Ez a 
szemlélet érvényesült a támogatáspolitika terén, az egyes területi autonómiák által nyújtott 
támogatások jelentős részben iparűzési adó és egyéb adókedvezmények formájában jelentek 
meg.43 Az adókedvezmények területén a német jogban az önkormányzatok alkotmányjogilag 
biztosított autonómiája44 és a verseny szabadságának értéke ütközik. Az iparűzési adó szerepe 
azért kiemelkedő, mivel a fenti adó megállapítására, bevezetésére a helyi önkormányzatok 
jogosultak, ám az azokból származó bevételekből mind a tartomány, mind a szövetségi állam 
részesedik.45 Emiatt ellentétbe kerülhet a szövetségi állami szerkezet alkotmányos alapelve és 
a fent említett önkormányzáshoz való jog.46 A jelenlegi német alkotmánybírósági gyakorlat  a 
kollíziót az önkormányzatok javára oldotta fel, ugyanis álláspontja szerint – mivel az 
iparűzési adó  elsősorban a helyi érdekek finanszírozását szolgálja – az önkormányzatok 
alkotmányos önállóságából fakadóan egy települést sem lehet arra kényszeríteni, hogy ilyen 
adót vezessen be. A bevezetett adókkal kapcsolatban azonban érvényesülnek az EK-jog állami 
támogatásokra vonatkozó – fent ismertetett – szabályai.47 
    A másik jelentős támogatási forma az egyes vállalkozásoknak nyújtott indirekt, 
infrastrukturális jellegű segítségnyújtás. Ennek keretében a települési önkormányzat 
zöldmezős beruházások indítására alkalmas, közművesített telkeket ad át a cégeknek a 
piacinál jóval alacsonyabb, kedvezményes áron. Gyakran ezt a formát kombinálják az 
iparűzési adókedvezmények nyújtásával is.48  
    Németországban is jelentős az önkormányzatoknak a helyi közüzemi szolgáltatások 
nyújtásában történő közreműködése. A jelentősebb német direkt állami támogatási kört 
elsősorban a fenti köztulajdonú vállalkozásoknak nyújtott veszteségpótlások, tőkeinjekciók 
jelentik.49   
    A német jogtudomány a támogatások körét a fentieken túl is rendkívül szélesen vonja meg. 
Így támogatásnak tekinti többek között a vállalkozások tájékoztatását, az ingyenes 
tanácsadást, valamint a vállalkozásbarát várostervezést.50  
    Az önkormányzatok támogatási lehetőségeinek határát a német jogban elsősorban a célhoz 
kötöttség jelenti, amely elv magában foglalja a hatékonyság és az arányosság EK-
                                                 
42 Kay Waechter: Kommunalrecht, 2. überarbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – Bonn – 
München, 1995., 338. o.  
43 Ralf von Ameln szerint elsősorban az adókedvezmények jelentik az egységes belső piac kialakítása során az 
önkormányzatok által nyújtott támogatások leginkább problematikus – s ezért felülvizsgálandó területeit. Ld.: 
Dr. Ralf von Ameln: Auswirkungen des Europäischen Binnenmarkets auf Kommunalpolitik und 
Kommunalrecht der EU-Mitgliedstaaten, in.: Deutsches Verwaltungsblatt, 1992/8., 479. o.  
44 Az önkormányzáshoz való jogot a német Alaptörvény (Grundgesetz) 28. szakasz 1. bekezdés 1. mondata 
rögzíti.  
45 Kay Waechter: Kommunalrecht, 2. überarbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – Bonn – 
München, 1995., 357. o.  
46 A német Alaptörvény (Grundgesetz) 1. szakasza rögzíti, hogy a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi 
állam.  
47 Az üzleti adókedvezmények a Bizottság és a Bíróság gyakorlatában egyértelműen állami támogatásnak 
minősülnek. Ld.: Richard Plenner: Definition of Aid, in.: The Law of State Aid in the European Union (ed. by 
Andrea Biondi, Piet Eeckhout and James Flynn), Oxford University Press, Oxford, 2004., 26. o.   
48 Ld.: Dr. Ralf von Ameln: Auswirkungen des Europäischen Binnenmarkets auf Kommunalpolitik und 
Kommunalrecht der EU-Mitgliedstaaten, in.: Deutsches Verwaltungsblatt, 1992/8., 479. o.  
49 Kay Waechter: Kommunalrecht, 2. überarbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – Bonn – 
München, 1995., 357. o. és Sabrine Altmeyer: Gemeinschaftswidrige staatliche Beihilfen, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999., 35. o.  
50 Kay Waechter: Kommunalrecht, 2. überarbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – Bonn – 
München, 1995., 358. o. 
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joggyakorlatban megfogalmazott elvét. A támogatások nyújtása során az egyes 
településeknek a „települési szomszédjog” alapján tekintettel kell lenniük arra, hogy 
intézkedéseikkel más településeknek ne okozzanak kárt. Korlátozó szabályokat 
szabályozhatnak meg az egyes tartományi jogok. A szövetségi jogalkotásban elsősorban az 
államháztartási- és adójogszabályok határolják be az önkormányzatok mozgásterét. A német 
államháztartási jog alapelvként írja elő a közhatalmi szervek gazdaságos és célszerű 
működését, tilalmazzák a közpénzekből történő ajándékozást. Előírják, hogy a közhatalmi 
szervek gazdálkodásuk során a lehető legnagyobb biztonságra kell, hogy törekedjenek. 
Szabályozzák a joggal való visszaélés és a gazdasági szabályok megkerülésének tilalmát. 
valamint kötelezővé teszik az anticiklikus gazdaságpolitikai tervezést.51  
    A német belső jogi korlátozásokon túl meghatározó a közösségi jog szabályozása, 
azonban – elkerülendő a közösségi szervezetekkel történő közvetlen ütközést – az 
önkormányzatok tekintetében a szabályok betartását az általános közigazgatási felügyeletet 
ellátó hatóságok ellenőrzik és szankcionálják.52 A fenti megoldásnak az a jogdogmatikai 
alapja, hogy a közösségi jogi – rendeleti – szabályok közvetlenül alkalmazandóak, s ezért azok 
tulajdonképpen belső jogszabályként viselkednek, megszegésük pedig olyan, mintha az 
önkormányzat valamely más, szövetségi vagy tartományi normát sértene meg. A fenti 
törvénysértések felderítése és szankcionálása pedig az adott önkormányzat felett felügyeletet 
ellátó szervezet feladata.  
 
     3. Más tagállamok. A német szabályozáshoz hasonló modellt követ Ausztria is. A 
skandináv államokban az EU-csatlakozást követően került sor a támogatási politika 
reformjára, az EU azonban rájuk nézve átmeneti szabályokat határozott meg.53 A mediterrán 
tagállamok számos problémát okoznak Brüsszelnek, ugyanis dirigista gazdaságpolitikájuk 
miatt az önkormányzatok is jelentős mértékben beavatkoznak a gazdaság folyamataiba. Az 
EK-szabályok azonban rájuk nézve is kötelezőek, s a Közösség nyomása révén belső 
jogaikban is korlátozó szabályokat vezettek be, amelyek szabályozási modellje a franciához 
hasonló, s elsősorban a direkt támogatásokra nézve tartalmaznak szabályokat.54 Érdekesség, 
hogy a szigorú, tiltó szabályok ellenére is jelentős az önkormányzati támogatások aránya, 
amelyek gyakran jogellenesek.   
    Speciális a helyzete a brit önkormányzatoknak. A brit közigazgatási szabályok mind a 
nagyvárosi, mind a megyei és a járási önkormányzatok kötelező feladatává teszik a gazdaság 
fejlesztését.55 Az Egyesült Királyságban a ’80-as évekig elterjedtek voltak a közvetlen 
támogatások, de fontos szerep jutott az egyes adómentességeknek, kedvezményeknek, 
valamint a közszféra és a magánszféra együttműködésében megvalósuló projekteken (public 
private partnership), a gazdasági társaságoknak nyújtott anyagi segítségnek.56 Az 
önkormányzatok támogatási politikájában a belső jogi szabályok elsősorban a helyi adóztatás 
és a direkt támogatások terén szabályoznak korlátokat. Az Egyesült Királyság szabályozását 
is összhangba hozták a közösségi joganyaggal, amely a közvetlen alkalmazhatóság, a 
közösségi jog elsőbbsége és az előfoglalás elve miatt meghatározó az Egyesült 
Királyságban is. Az állam által nyújtott támogatások jogszerűségének megítélése – igaz a 
központi közigazgatási szervek által indított perekben – elsősorban az angol bíróságok 
feladata. Érdekesség, hogy a támogatási politikával kapcsolatos esetekben a bíróságok nem 
                                                 
51 Uo. 358. o.  
52 Ld.: Kay Waechter: Kommunalrecht, 2. überarbeitete Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – 
Bonn – München, 1995., 359-360. o. 
53 Ld. 659/1999/EK rendelet 1. cikk b) (i) pontja. 
54 Kommunalpolitik in Europa (hrsg. von Hans-Georg Wehling), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – 
Köln, 1994., 176., 192., 231. o.  
55 Uo. 146-148. o.  
56 Uo. 146. o.  
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hivatkoztak közvetlenül a közösségi jogra. A Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal) egy 
precednsértékű ítéletében gyakorlatilag a common law-ba implementálta a közösségi 
szabályokat.57 Azonban az angol bírósági gyakorlatban is egyértelmű, hogy az 
önkormányzatok által nyújtott támogatások tekintetében is alkalmazni kell a közösségi jog 
alapján kialakított szabályokat.58 
 
 
Összegzés 

 
    A jogharmonizáció, a jogintézmények gyökeret eresztésnek folyamata hosszú, amelyet 
akkor mondhatunk befejezettnek, ha a nemcsak a jogszabályok lapjain, de a tényleges 
gyakorlatban is érvényesül, az, hogy az állam és az önkormányzatok nem a gazdaság 
mindható és mindentudó urai, hanem a „kapitalizmus javítóüzemei”. Elmondható, hogy az 
EU15 legtöbb tagállamában – legalább is az alkalmazandó jogszabályok és bírói jog 
tekintetében – meghatározó a közösségi joganyag hatása, mivel a tagállamok a belső piac 
kiépítésénak folyamatában nemzeti szabályaikat a ’80-as, ’90-es évek folyamán összhangba 
hozták az Unió normáival.  

     Azokban a tagállamokban, ahol az önkormányzatok adóztatási joga korlátozottabb, s ahol 
dirigista jellegű gazdaságpolitikát folytatnak, a belső jogi szabályozás elsősorban a közvetlen 
támogatások nyújtását rendezte. A jelentősebb helyi autonómiájú, liberálisabb államok 
önkormányzataiban általában adókedvezmények formájában nyújtottak támogatásokat. A 
német modellt követő államok pénzügyi joga az önkormányzatok által nyújtható 
adókedvezményeket szabályozzák részletesebben. 
   Megállapítható azonban, hogy a direkt támogatásokat szigorúan tiltó közösségi 
szabályozásnak is köszönhetően minden tagállamban nagyobb szerepet kaptak a közvetett, s 
így nehezebben ellenőrizhető támogatási formák.  

   Ki kell emelni, hogy amennyiben a Közösség valóban korlátozni akarja az állam és a 
közületek által nyújtott támogatások mértékét, úgy arra kell törekednie, hogy egy olyan 
hatékony ellenőrzési (monitoring) rendszert hozzon létre, amely képes kimutatni, s 
meggátolni az indirekt állami és önkormányzati segítségnyújtási formákat.  

 
     

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 A Court of Appeal a Professional Contractors’ Group ügyben – [2002] 1 CMLR para 28 – a jogellenes állami 
támogatás 6 kritériumát sorolja fel: a) előnyt vagy juttatást jelent, b) az állami vagy az állammal szoros 
kapcsolatban álló szervek juttatják, c) szelektíven juttatott, d) a versenyt befolyásoló hatású, d) hatással van a 
tagállamok közötti kereskedelemre, e) nem jelentették be az Európai Bizottságnak. Ld.: Kelyn Bacon: State Aid 
in English Courts: Definition and Other Problems, in.: The Law of State Aid in the European Union (ed. by 
Andrea Biondi, Piet Eeckhout and James Flynn), Oxford University Press, Oxford, 2004., 345. o.   
58 Uo. 347. o.  
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