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A Mercedes Benz Hungary földvásárlása 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr, 
 
1. ELJÁRÁS  
 

1) A magyar hatóságok 2008. december 29-én jelentették be a 
Bizottságnak a Mercedes Benz Manufacturing Hungary javára 
nyújtandó nagyberuházási intézkedést (N 671/2008 számú ügy). Az 
intézkedés személygépjárműveket előállító új gyártóüzem megépítését 
támogatta Kecskemét térségében, Magyarországon. A támogatási 
intézkedés mértéke 125 millió EUR volt. 

 
2) A Bizottság 2009. július 13-i határozatában1 megállapította, hogy az 

intézkedés összeegyeztethető az EUMSZ 107. cikkének (3) 
bekezdésének a) pontjával, ugyanakkor kifejezetten kikötötte, hogy a 
határozat „nem érinti a Bizottság által a telek Mercedes-Benz Hungary 
számára történő eladásának feltételeiről végzett vizsgálatot, amelyet a 
hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási 
elemeiről szóló bizottsági közlemény2 fényében folytatnak”. 

 
3) A Bizottság hivatalból vizsgálatot indított (CP 208/2009) annak 

érdekében, hogy megvizsgálja: tartalmazott-e állami támogatási elemet 
a Mercedes Benz javára történt azon földterület tulajdonátruházása, 
amelyre az új felhasználáshoz szükség volt. Ezzel az üggyel 
összefüggésben a Bizottság 2010. március 24-én információkérést 
küldött a magyar hatóságoknak, amelyben részletes magyarázatot kért 
a különféle földértékesítési ügyletekkel kapcsolatban. A magyar 
hatóságoktól 2010. május 21-én érkezett válasz. 

                                                 
1  HL C 28. 2010.  
2  A határozat (111) bekezdése. 
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2. AZ INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETES LEÍRÁSA  
 

4) A Mercedes Benz Manufacturing Hungary (a továbbiakban: MBMH) 
2008-ban összesen 4 415 366 m² földterületet vásárolt Magyarországon 
a Bács-Kiskun megyében megépítendő új gyártóüzeméhez. Ebben a 
tekintetben az MBMH 159 darab, eredetileg magánszemélyek 
tulajdonában lévő telket, valamint 3 darab, eredetileg állami tulajdonú 
telket vásárolt. 

 
a) A 159, eredetileg magánszemélyek tulajdonában lévő telek MBMH 
általi megvásárlása 
 

5) Az MBMH 2008-ban tárgyalásokat kezdett egy ingatlanügynökséggel 
(Best Invest Kft.) 159 darab olyan telek megvásárlásáról, amelyek 
nagyrészt lefedték azt a területet, ahol az MBMH az új gyártóüzemét 
akarta megépíteni. A magánfelek és a Best Invest 7,30 EUR/m²-s árban 
állapodtak meg. E tárgyalások idején minden fél tisztában volt azzal, 
hogy a telkeket mezőgazdasági felhasználásúról ipari felhasználásúvá 
fogják átminősíteni. 

 
6) Mivel a magyar jogszabályok nem engedélyezik mezőgazdasági 

földterület magánszemélyek általi megvásárlását, az önkormányzat 
kiemelt elővásárlási jogot állapított meg azokra a telkekre, amelyekről 
a Best Invest és a magántulajdonosok közötti tárgyalások folytak. A 
magyar jogszabályok szerint ez bizonyos területek különös célból 
történő megóvása érdekében lehetséges volt. Az elővásárlási jogok a 
4 415 366 m2 földterület egészére vonatkoztak (a 3 darab, állami 
tulajdonban lévő telekre is, lásd az alábbi (10) bekezdést). 

 
7) A magántulajdonosok által eladott, szóban forgó telkek 

vonatkozásában nem készült szakértői értékbecslés, ugyanakkor a 
magántulajdonosok és az MBMH az érintett területen ipari 
felhasználású földterületek korábbi értékesítéseinek átlagára alapján 
állapodtak meg a vételárról3. Ez 7,30 EUR/m2-s vételárat 
eredményezett. 

 
8) Az MBMH vállalta a földterület átminősítésével, valamint az új 

gyártóüzem megépítésének önkormányzat általi előkészítésével, így 
többek között a közművekhez való kapcsolódással, az infrastrukturális 
fejlesztéssel és az elektromos vezetékek elmozdításával/áthelyezésével 
kapcsolatos összes költséget és díjat. 

 
9) Miután a Best Invest az MBMH javára megvásárolta a földterületet, az 

hivatalosan az önkormányzat tulajdonába került, amely elővásárlási 
jogainak gyakorlása révén ugyanolyan megállapodást kötött, mint 

                                                 
3  Ebben a tekintetben a magyar hatóságok benyújtottak egy, az ITDH (magyar 

kereskedelemfejlesztési ügynökség) által készített táblázatot, amely az ipari parkok vételárait 
tartalmazta Bács-Kiskun megyében az 1999–2006 közötti időszakban. Ezen túlmenően az ITDH a 
térségben négy ipari parktól kérte be 2008-as értékesítési áraikat, és megerősítette az átlagárat (a 
magyar hatóságok 2010. május 20-i válasza a Bizottság 2010. március 24-i információkérésére).  
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amelyről a magánfelek megállapodtak. A földterület átminősítését 
követően az önkormányzat ugyanolyan áron adta el azt az MBMH-nak, 
mint amiről a magánfelek megállapodtak. Ezt az árat az 
önkormányzatnál a telek mezőgazdasági felhasználásúról ipari 
felhasználásúvá történt átminősítése miatt felmerült költségek 
visszatérítése növelte. E költségek és az alapvételárhoz kapcsolódó 
díjak összegzése után az MBMH által fizetett végleges ár 
10,13 EUR/m2 volt. 

 
b) Az állami tulajdonban lévő 3 darab telek értékesítése 

 
10) Az MBMH a magántulajdonosoktól vásárolt 159 darab telken kívül 3 

olyan telket is megvett, amelyek állami tulajdonban voltak (ezek az 
MBMH által megszerzett teljes terület mintegy 1,5%-át, vagyis 
66 230 m2-t tettek ki), és amelyek vonatkozásában az önkormányzat 
ugyancsak élt a jogszabályokban biztosított elővásárlási jogával. Erre a 
vételre azért volt szükség, mert ezek az állami tulajdonú telkek a 
magántulajdonban lévő telkek között helyezkedtek el, így 
kiegészítették azt a földterületet, amelyen az új ipari üzemet akarták 
megépíteni.  

 
11) Az MBMH ugyanolyan árat fizetett ezekért a telkekért, mint amiről a 

magántulajdonosokkal megegyezett, vagyis négyzetméterenként 
7,30 EUR-t, plusz kompenzációt az újraosztályozási és átminősítési 
költségekért, összesen tehát négyzetméterenként 10,13 EUR-t.  

 
12) A vétel előtt az önkormányzat felkért egy szakértőt a földterület 

értékelésére. A területet azonban mezőgazdasági területként értékelték. 
A földterület értékelés során megbecsült 0,3 EUR/m2-s árát ezért nem 
lehetett felhasználni a vételár MBMH részére történő 
meghatározásához.  

 
13) Amint azt a magyar hatóságok megerősítették4, az önkormányzat az 

ügyletet nullszaldós alapon bonyolította le. A fentiekből következik, 
hogy az állami hatóságok (a három darab telek tulajdonosa) és az 
MBMH ügynökeként eljáró Best Invest közti tárgyalások 
eredményeképpen kialakult ár ugyanannyi volt, mint a mezőgazdasági 
területek magántulajdonosai és a Best Invest által megállapodott ár. A 
földterületek önkormányzati tulajdonon keresztüli „tranzitja” csupán az 
átminősítés és újraosztályozás célját szolgálta.  

 
3. AZ INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE  

14) Annak kérdését, hogy az érintett földterületek értékesítése az EUMSZ 
107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatást foglalt-
e magában, elméletben a hatóságok általi földterület- és 
épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági 
közlemény5 (a továbbiakban: a közlemény) vonatkozásában kell 

                                                 
4  Magyarország 2010. május 21-i válasza a Bizottság 2010. március 24-i információkérésére. 
5  HL C 209., 1997., 3. o. 
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megvizsgálni. Különbséget kell tenni egyrészt a magánfelek 
tulajdonában lévő földterület értékesítése között, amelynek során az 
önkormányzat csupán közvetítői szerepet játszott, és másrészt az 
önkormányzat tulajdonában álló földterület értékesítése között, amely a 
közlemény értelmében valódi ügyletnek minősül. 

 
A. A 159 darab telek magántulajdonosok általi értékesítése a Best Invest 
számára, amelynek során az önkormányzat csupán közvetítői szerepet 
játszott  

 
15) A földterületek magántulajdonosok általi értékesítése a Best Invest 

számára nem minősül a közlemény értelmében vett tipikus 
államiföldterület-értékesítésnek, mivel a földterület csak időlegesen 
került hivatalosan az önkormányzat tulajdonába, amely elővásárlási 
jogainak gyakorlása révén ugyanolyan megállapodást kötött, mint 
amelyről a magánfelek megállapodtak. Az önkormányzat ugyanolyan 
áron adta el a földterületet, mint amiről a magánfelek megállapodtak, 
akik figyelembe vették a földterület ipari célokra történő módosított 
használatát. Az önkormányzatnál a terület mezőgazdasági 
felhasználásúról ipari felhasználásúvá történő átminősítése kapcsán 
felmerült költségeket az MBMH teljes mértékben vállalta.  

 
16) Amint azt a Bizottság az Oosterhout ügyben6 hozott határozatában 

megállapította, ilyen körülmények között nem áll fenn előny. Az 
önkormányzat azért vett meg néhány telket a fejlesztőktől, hogy 
átminősítse és a szükséges infrastruktúra biztosítása révén előkészítse 
az építkezésre. Az önkormányzat ezt követően egy partnerségnek 
újraértékesítette a földterületet olyan áron, amely abból az árból állt, 
amennyiért az önkormányzat átminősítési célból eredetileg 
megvásárolta a földterületet, ehhez pedig hozzáadódtak azon 
infrastrukturális munkálatok költségei, amelyeket a partnerség vállalt.  

 
17) Az önkormányzat által a Best Investen keresztül az MBMH részére 

történt földterület-értékesítésre ugyanezeket az elveket alkalmazták. A 
7,30 EUR/m2-s alapvételár az az ár volt, amelyről a 
magántulajdonosok a Best Investtel megállapodtak. Mivel a magyar 
hatóságok szerint az önkormányzat a magántulajdonban lévő telkekkel 
kapcsolatos ügyletet nullszaldós alapon, tehát nyereség, illetve 
veszteség nélkül bonyolította le, az állapítható meg, hogy az ügylet 
nem járt előnnyel az MBMH számára. Az átminősítést követőn az 
MBMH számára megállapított vételár 10,18 EUR/m2 volt. 

 
B. Az állami tulajdonban lévő 3 darab telek értékesítése 

 
18) Amint az a fentiekben szerepel ((15) bekezdés), a vételár tekintetében 

nincs különbségtétel az eredetileg az állam tulajdonában lévő telkek és 
a magántulajdonosok által értékesített telkek között. Mivel az MBMH 

                                                 
6 N 209/2008 számú, Nederland Oosterhout- bouwproect Zwaaikom ügy. A Bizottság 2008.6.17-i 

5C(2008)2685 végleges határozatának 28. bekezdése. 
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az újraosztályozással és átminősítéssel kapcsolatos összes költséget 
vállalta, a telkekért fizetett végleges ár 10,18 EUR/m2 volt.  

 
19) Mivel a magánfelek által szabadon megállapodott ár piaci árnak 

tekintendő, ugyancsak piaci árnak tekintendő az az ár, amennyiért az 
állami tulajdonú telkeket a Best Investen keresztül az MBMH számára 
értékesítették. Ezért – még ha a közlemény feltételei esetleg nem is 
teljesültek – a piacgazdasági befektető elve az állami tulajdonú telkek 
esetében is teljesítettnek tekinthető, mivel ezeket a területeket piaci 
értéken adták el. 

 
4. KÖVETKEZTETÉS 
 

20) A Bizottság a fenti értékelés alapján úgy határozott, hogy a fentiekben 
ismertetett földterület-értékesítési ügylet nem minősül állami 
támogatásnak.  

 
Amennyiben ez a levél olyan bizalmas információt tartalmaz, amely nem tehető 
közzé, kérjük, hogy erről a levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül 
tájékoztassák a Bizottságot. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik a 
Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság vélelme szerint Önök 
egyetértenek azzal, hogy a levél teljes szövegét harmadik felek tudomására hozzák, és 
annak hiteles nyelvi változatát az alábbi weboldalon közzétegyék: 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm. 
 
A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: 
European Commission (Európai Bizottság)  
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)  
State Aid Greffe (Állami Támogatások Iktatási Osztálya) 
B-1049 Brussels 
 
Fax: +32 22961242 
 
Kérem, Miniszter Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. 
 
 
 

a Bizottság részéről 
 
 

Joaquin ALMUNIA  
az alelnöke 

 
 
 

 


