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Tárgy:  SA.38093 (2013/N) sz. állami támogatás – Magyarország  
 Helyi beruházási program – A HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó 

és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – Magyarország 
 

Tisztelt Miniszter Úr! 

1. AZ ELJÁRÁS 
(1) 2013. december 30-án iktatott elektronikus bejelentésük útján a magyar hatóságok 

tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy regionális támogatást kívánnak nyújtani a 
HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: HANKOOK TIRE Magyarország Kft.) részére. 

2. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 
 

2.1. A támogatási intézkedés célja 

(2) A magyar hatóságok elő kívánják segíteni a regionális fejlődést a HANKOOK 
TIRE Magyarország Kft. meglévő abroncsgyárának bővítéséhez szükséges 
regionális támogatás nyújtásával. Az abroncsgyár a Közép-Dunántúl régióban, a 
fejér megyei Rácalmáson található, amely az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében támogatásra jogosult terület, ahol a regionális 
támogatás normál felső határa 40 %1. A bővítés várhatóan 950 közvetlen 
munkahelyet teremt az üzemben, amelynek teljes alkalmazotti létszáma ezzel a 
beruházási időszak végére 3 175-re nő. 

 

 

                                                 
1 N 487/2006 sz. állami támogatás – Magyarország – A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 

regionális állami támogatási térkép (HL C 256., 2006.10.24.) 
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2.2. A kedvezményezett 
(3) A támogatás kedvezményezettje, a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. a koreai 

székhelyű, nyilvános részvénytársaságként működő, a koreai tőzsdén jegyzett 
Hankook Tire Co. Ltd. (a továbbiakban: a Hankook csoport) kizárólagos 
tulajdonában álló leányvállalat. A Hankook csoport nemzetközi abroncsgyártó 
vállalat, amely világszerte 17 472 alkalmazottat foglalkoztat. 

(4) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a HANKOOK TIRE Magyarország 
Kft. a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és 
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi 
iránymutatás2 értelmében nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

2.3. A beruházási projekt 

2.3.1. A bejelentett projekt 

(5) A beruházás a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. meglévő, Rácalmáson 
található abroncsgyárának (a továbbiakban: az abroncsgyár vagy üzem) bővítése 
keretében új épületek és infrastruktúra kivitelezésére, valamint új berendezések 
beszerzésére irányul, és a jelenlegi 12 millió abroncsos éves termelési kapacitást 
további 5 millió abronccsal növeli. Az új gyártóüzem ultranagy teljesítményű (a 
továbbiakban: UHP) abroncsokat, defektmentesített, valamint defekttűrő 
abroncsokat gyárt majd, és a normál teljesítményű abroncsok jelenlegi gyártását 
egészíti ki. A Hankook megerősítette, hogy nem gyárt tehergépjárművekhez és 
buszokhoz való radiálabroncsot, vagy egyéb típusú nehéz abroncsot. Az 
abroncsok az eredeti berendezések (OE) piacára, azaz az autógyártók számára, 
valamint a cserealkatrészek piacára készülnek. 

 
(6) A beruházási projekt 2013. április 17-én indult, tervezett befejezési időpontja 

2015. május 31. Az új gyártóüzem a tervek szerint 2014. július 1-jén kezdi meg 
tevékenységét, és 2015 végén vagy 2016 elején éri el teljes kapacitását. 
 

2.3.2. Elszámolható költségek 

(7) A projekt regionális beruházási támogatás céljára elszámolható költségeinek 
összege jelenértéken 91 980,92 millió HUF (305,54 millió EUR). Az alábbi 1. 
táblázat a jelenértéken figyelembe vett elszámolható költségek megoszlását 
mutatja be. 

 

1. táblázat: A projektköltségek megoszlása (ezer HUF) 
 2013 2014 2015  Összesen 

Földterület  - -  0 

Épület, kivitelezés (….) (….) (….)  21 838 439 

Gép, berendezés (….) (….) (….)  70 112 481 

Informatika, egyéb     0 

Összesen (….) (….) (….)  91 950 920 

                                                 
2 HL C 244., 2004.10.1., 2. o. 
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2. táblázat: A projektköltségek megoszlása (ezer EUR) 
 

 

 

 

 

 

(8) A magyar hatóságok megerősítették, hogy az elszámolható költségek kizárólag új 
eszközökhöz kapcsolódnak. Immateriális javakhoz kapcsolódó költség nincs. 

 

2.3.3. A területen korábban végrehajtott projektek 

(9) 2006. június 26-án a Bizottság a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. részére 
nyújtandó regionális beruházási támogatást (N 34/20063) engedélyezett könnyű 
haszongépjárművekhez és személygépkocsikhoz való abroncsokat gyártó 
abroncsgyár zöldmezős beruházás keretében történő építése céljából. A 
424 877 769 EUR elszámolható költséggel megvalósított projekt 2006-ban indult 
és 2007-ben zárult le. 

(10) Ezenkívül a magyar hatóságok a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 
„Komplex technológiafejlesztés és foglalkoztatás támogatása” tárgyú pályázata 
keretében folyó értéken 558 530 187 HUF (1 961 407 EUR) összegű támogatást4 
nyújtottak a meglévő üzem termelési folyamatához műszakilag és funkcionálisan 
kapcsolódó keverőgép beszerzésére irányuló beruházási projekthez. A keverőgép 
a már meglévő üzem területén található, a bővítendő területen való használata 
műszakilag nem lehetséges, így a bejelentett projekttel sem funkcionális, sem 
technikai kapcsolata nincs. 

2.4. Jogalap 
(11) A bejelentett pénzügyi támogatást kétféle eszköz keretében tervezik nyújtani: 

(12) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a beruházásösztönzési célelőirányzat 
keretében pénzbeli támogatást5 nyújt, amelynek végrehajtása a Szerződés 87. és 
88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet6 (a 
továbbiakban: az általános csoportmentességi rendelet) alapján történik, nemzeti 
jogalapja pedig a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási 
támogatás szabályairól és a beruházásösztönzési célelőirányzat felhasználásának 
szabályairól szóló 270/2012. (IX.25.) Korm. rendelet. 

                                                 
3 HL C 232., 2006.9.27. 
4 SA.33858 (2011/X) 
5 SA.35772 (12/X) (A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás), HL C 

69., 2013.3.8. 
6 HL L 214., 2008.8.9., 3. o. 

 2013 2014 2015  Összesen 

Földterület  - -  0 

Épület, kivitelezés (….) (….) (….)  72 567 

Gép, berendezés (….) (….) (….)  232 978 

Informatika, egyéb     0 

Összesen (….) (….) (….)  305 546 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:EN:NOT
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(13) A Pénzügyminisztérium fejlesztési adókedvezményt nyújt az N 651/2006. sz. 
„Fejlesztési adókedvezmény” állami támogatási program7 alapján. A program a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a 
fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet alapján jött 
létre. 

2.5. A támogatás összege 
(14) A magyar hatóságok pénzbeli támogatás és adókedvezmény formájában kívánnak 

támogatást nyújtani. A pénzbeli támogatás formájában nyújtandó támogatás 
összege jelenértéken 7 262,258 millió HUF (24,132 millió EUR). Az 
adókedvezmény formájában nyújtandó támogatás összege jelenértéken 
10 178,483 millió HUF (33,822 millió EUR). A támogatást éves részletekben 
tervezik kifizetni az alábbi ütemezés szerint: 

3. táblázat: Támogatás (ezer HUF) 

Ezer 
HUF 

Támogatás 
típusa 

2014 2015 2016 2017 Összesen 

Pénzbeli 
támogatás 

(….) (….) (….) (….) 7 687 696 Folyó 

érték 

Adókedvezmény 

 

(….) (….) (….) (….) 11 961 720 

Pénzbeli 
támogatás 

(….) (….) (….) (….) 7 262 258 Jelen- 

érték 

Adókedvezmény (….) (….) (….) (….) 10 178 483 

Diszkontráta: 4,83 %8 

                                                 
7 A Bizottság határozata (2007. május 10.) az N 651/2006 (korábbi N 504/2004) sz. „Fejlesztési 

adókedvezmény” állami támogatási programról (HL C 152., 2007.7.6., 2. o.). 
8 A bejelentés időpontjában érvényes magyarországi alapkamat (3,83 %) alkalmazásával megállapított 

diszkontráta. 
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4. táblázat: Támogatás (ezer EUR) 

Ezer 
EUR 

Támogatás 
típusa 

2014 2015 2016 2017 Összesen 

Pénzbeli 
támogatás 

(….) (….) (….) (….) 25 516 Folyó 

érték 

Adókedvezmény (….) (….) (….) (….) 39 748 

Pénzbeli 
támogatás 

(….) (….) (….) (….) 24 132 Jelen- 

érték 

Adókedvezmény (….) (….) (….) (….) 33 822 

2.6. Támogatási intenzitás és támogatáshalmozódás egyéb beruházási 
támogatásokkal  

 
(15) A 91 950,920 millió HUF (305,54 millió EUR) elszámolható költséghez 

viszonyítva a tervezett 17 440,741 millió HUF (57,95 millió EUR) támogatás 
18,97 %-os támogatási intenzitásnak felel meg. A magyar hatóságok nyilatkozata 
szerint a projekthez nyújtott pénzügyi támogatáshoz nem kapcsolódik más helyi, 
regionális, nemzeti vagy uniós forrásból azonos elszámolható költségekre 
kifizetett egyéb pénzügyi támogatás. 
 

2.7. Saját hozzájárulás 
(16) A bejelentés szerint a támogatás kedvezményezettje legalább 25 %-ban járul 

hozzá a beruházás finanszírozásához. 
 

2.8. Ösztönző hatás 

(17) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a HANKOOK TIRE Magyarország 
Kft. a támogatási kérelmeket a beruházás 2013. április 17-i megkezdése előtt 
nyújtotta be. 

(18) 2013. január 8-án, tehát a beruházás megkezdése előtt a HANKOOK TIRE 
Magyarország Kft. mérlegelési jogkörbe tartozó beruházási támogatás (pénzbeli 
támogatás) iránti kérelmet nyújtott be. 2013. január 31-én a magyar hatóságok 
megerősítették, hogy a további részletes vizsgálat tárgyát képező beruházási 
projekt elvben jogosult az igényelt támogatásra. 

(19) A kedvezményezett az adókedvezmény iránti kérelmét 2013. április 15-én, tehát a 
beruházás megkezdése előtt nyújtotta be a magyar hatóságokhoz. Mivel az 
elszámolható költségekre vonatkozó adókedvezmény nyújtása a törvény erejénél 
fogva, hatósági mérlegelés nélkül történik, a hatóságoknak nem szükséges a 
beruházás megkezdése előtt írásban megerősíteniük, hogy a projekt elvben 
megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek. Ezért a magyar 
hatóságok nem adtak ki megerősítő nyilatkozatot. 
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2.9. A támogatott tevékenység fenntartása 
(20) A támogatás kedvezményezettje köteles a beruházási kapacitást a beruházás 

befejezésétől számított legalább öt évig fenntartani. A kedvezményezett vállalja 
továbbá, hogy a beruházás üzembe helyezését követően öt évig fenntartja az 
újonnan létrehozott munkahelyeket az érintett régióban. Az ösztönző 
megállapodásban rögzített kötelezettségvállalást rendszeresen ellenőrizni kell a 
HANKOOK TIRE Magyarország Kft. által évente benyújtandó megvalósítási 
jelentés alapján. 

2.10. Általános rendelkezések 
(21) A magyar hatóságok vállalták, hogy benyújtják a Bizottsághoz: 

− a támogatást nyújtó hatóság és a kedvezményezett közötti szerződés 
aláírását követő két hónapon belül a támogatási intézkedésre vonatkozó 
szerződéses rendelkezések példányát; 

− a támogatás bizottsági jóváhagyásától kezdve ötévente időközi jelentést 
(amely tájékoztatást ad a kifizetett összegekről és az érintett 
létesítményben/üzemben megkezdett minden egyéb beruházási 
projektről); 

− a bejelentett kifizetési ütemterv alapján a támogatás utolsó részletének 
kifizetését követő hat hónapon belül részletes zárójelentést. 

3. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉS ÉS AZ ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉG ÉRTÉKELÉSE 

3.1. A támogatás fennállása 
(22) A pénzbeli támogatás és a fejlesztési adókedvezmény finanszírozása az állami 

költségvetésből történik. A támogatás így az EUMSZ 107. cikkének (1) 
bekezdése értelmében a tagállam által állami forrásból nyújtott támogatásnak 
tekinthető. 

(23) Mivel a támogatás kedvezményezettje egyetlen vállalkozás, a HANKOOK TIRE 
Magyarország Kft., az intézkedés szelektív. 

(24) A HANKOOK TIRE Magyarország Kft. részére nyújtott támogatás mentesíti a 
vállalkozást olyan költségek alól, amelyeket szokásos esetben magának kellett 
volna viselnie, ezért a vállalkozás gazdasági előnyhöz jut versenytársaival 
szemben. 

(25) Az intézkedés valószínűleg érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, mivel 
olyan ágazatot érint, amelyben tagállamok közötti kereskedelem folyik. 

(26) A HANKOOK TIRE Magyarország Kft. és termelésének a magyar hatóságok 
általi támogatása azt jelenti, hogy a verseny torzul, vagy ennek fenyegetése 
fennáll9. 

                                                 
9 A Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően valamely vállalkozás versenyhelyzetének állami 

támogatást követő javulása általánosságban a hasonló támogatásban nem részesült egyéb 
vállalkozásokkal szembeni verseny torzulására utal (a C-730/79. sz. Philip Morris Holland BV kontra 
Bizottság ügyben hozott ítélet 11. és 12. pontja, EBHT 1980., 2671. o.). 
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(27) Ezért a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett intézkedés az EUMSZ 
107. cikkének (1) bekezdése értelmében a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. 
részére nyújtott állami támogatásnak minősül. 

(28) Miután megállapítható, hogy a bejelentett intézkedés az EUMSZ 107. cikkének 
(1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, szükséges annak 
vizsgálata, hogy az intézkedés összeegyeztethető-e a belső piaccal. 

3.2. A támogatási intézkedés jogszerűsége 
(29) Azáltal, hogy a tervezett támogatási intézkedést annak végrehajtása előtt 

bejelentették, a magyar hatóságok teljesítették az EUMSZ 108. cikkének (3) 
bekezdése szerinti kötelezettségeiket, mivel a bizonyos összeget meghaladó 
egyedi támogatás bejelentését az általános csoportmentességi rendelet (a pénzbeli 
támogatás esetében), valamint az adókedvezményt jóváhagyó bizottsági határozat 
is előírja. 

(30) A HANKOOK TIRE Magyarország Kft. a támogatásban csak annak bizottsági 
jóváhagyását követően részesül. 

3.3. A támogatási intézkedés összeegyeztethetősége 
(31) Mivel az intézkedés célja az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjával 

összhangban minősített területen a regionális fejlődés elősegítése, és a támogatást 
2014. július 1. előtt ítélik oda, az intézkedés belső piaccal való 
összeegyeztethetőségét a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális 
állami támogatásokról szóló iránymutatással10 meghosszabbított, a 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló 
iránymutatás11 alapján kell értékelni. 

(32) A beruházási projekt a regionális támogatásokról szóló iránymutatás (RTI) 60. és 
68. bekezdése értelmében egyedileg bejelentendő nagyberuházási projektnek 
minősül, mivel a bejelentés napján érvényes árak és árfolyamok alapján számított 
elszámolható költsége meghaladja az 50 millió EUR-t, a jelenértéken 
17 440,741 millió EUR (57,95 millió EUR) összegű tervezett támogatás pedig 
meghaladja az alkalmazandó 30 millió EUR-s egyedi bejelentési határértéket. 

(33) A támogatási intézkedést ezért az RTI alkalmazandó rendelkezései, és különösen 
a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális beruházási támogatások 
szabályai szerint kell értékelni. 

3.3.1. Összeegyeztethetőség az RTI rendelkezéseivel 

(34) A támogatni kívánt projekt a magyar regionális állami támogatási térkép12 
meghatározása szerint regionális beruházási támogatásra jogosult területen 
található. 

                                                 
10 HL C 209., 2013.07.23. 
11 HL C 54., 2006.3.4., 13. o. 
12 N 487/2006 sz. állami támogatás – Magyarország – A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 

regionális állami támogatási térkép (HL C 256., 2006.10.24.) 
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(35) A Bizottság megállapítja, hogy a projekt meglévő létesítmény bővítésének 
minősül, így az RTI 34. bekezdése értelmében induló beruházásnak tekinthető. 
Az RTI említett bekezdése szerint az induló beruházás tárgyi eszközökbe és 
immateriális javakba történő olyan beruházás, amely új létesítmény felállításával, 
meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új 
termékekkel történő diverzifikációjával, vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos. 

(36) A projekt elszámolható költségét (a földterület, épületek és gépek formájában 
megjelenő új tárgyi eszközökre kiterjedően) az RTI 4.1. és 4.2. szakaszával 
összhangban határozták meg. 

(37) A támogatás teljesíti az RTI 38. bekezdésében az ösztönző hatásra vonatkozóan 
rögzített követelményeket. A HANKOOK TIRE Magyarország Kft. a pénzbeli 
támogatás iránti kérelmét 2013. január 8-án, a fejlesztési adókedvezmény iránti 
kérelmét 2013. április 15-én, tehát a beruházás 2013. április 17-i megkezdése 
előtt nyújtotta be. A (17) preambulumbekezdésben említett módon 2013. január 
31-én a magyar hatóságok megerősítették, hogy a további részletes vizsgálat 
tárgyát képező beruházási projekt elvben jogosult az igényelt támogatásra. 
Ezenkívül a kedvezményezett az adókedvezmény iránti kérelmét 2013. április 15-
én, tehát a beruházás megkezdése előtt nyújtotta be a magyar hatóságokhoz. Ez 
alapján valószínűsíthető, hogy a regionális támogatás az RTI 38. bekezdésének 
megfelelően ösztönző hatást fejt ki. 

(38) Az ösztönző megállapodás alapján a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. az 
RTI 40. bekezdésével összhangban köteles a beruházást annak befejezésétől 
számított legalább öt évig fenntartani a régióban. 

(39) A kedvezményezett a projekt 68 %-át saját forrásból finanszírozza, így az RTI 39. 
bekezdésének megfelelően az elszámolható költségek legalább 25 %-ára 
kiterjedő, állami támogatástól mentes saját hozzájárulást biztosít. 

(40) A HANKOOK TIRE Magyarország Kft. a megmentési és szerkezetátalakítási 
iránymutatás értelmében nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A 
vállalkozás ezért az RTI 9. bekezdése alapján nem zárható ki az RTI alkalmazási 
köréből. 

(41) Az RTI 60. bekezdése szerint azt megelőzendő, hogy egy nagyberuházási 
projektet mesterségesen alprojektekre13 osszanak fel, egy nagyberuházási 
projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha a hároméves időszakon 
belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált 
állóeszközökre vonatkozik. Az RTI 55. lábjegyzete szerint „[a]nnak 
megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a 
Bizottság figyelembe veszi a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, 
valamint a közvetlen földrajzi közelséget. A gazdasági oszthatatlanságot a 
tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni. Ez azt jelenti, hogy annak 
meghatározásakor, hogy a nagyberuházási projekt egyetlen beruházási 
projektnek minősül-e, az értékelésnek azonosnak kell lennie függetlenül attól, 
hogy a projektet egy vállalkozás, a beruházási költségeken osztozó több 

                                                 
13 A tagállamok célszerűnek tarthatják két külön projekt bejelentését, miután ha azokat egyetlen 

beruházási projekt helyett külön kezelik, akkor a maximális támogatási intenzitás magasabb lehet, 
mivel így elkerülhető az RTI 67. bekezdésében meghatározott automatikus módosítási mechanizmus 
alkalmazása. 
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vállalkozás, illetve több, ugyanazon beruházási projekten belül különálló 
beruházások költségeit viselő vállalkozás valósítja-e meg (például egy közös 
vállalat esetében).” 

(42) A kedvezményezett korábban, a hároméves referencia-időszakon belül 
támogatásban részesült egy keverőgép beszerzéséhez, amelyet az üzem meglévő 
részében személygépkocsikhoz való (a továbbiakban: PCR), valamint könnyű 
haszongépjárművekhez való (a továbbiakban: LTR) normál radiálabroncsok 
gyártásához használ. A GOP keretében beszerzett keverőgépnek sem technikai, 
sem funkcionális, sem stratégiai kapcsolata nincs a bejelentett beruházási 
projekttel: nem használható az ultranagy teljesítményű, valamint a defekttűrő 
abroncsok gyártására, amelynek céljából az új gyártóüzem épül. A keverőgép tíz 
különböző gumifajtából állítja elő a normál abroncsokhoz szükséges keveréket. 
Az ultranagy teljesítményű, valamint a defekttűrő abroncsokhoz szükséges 
keverék eltér a meglévő üzemben gyártott abroncsokhoz szükséges keveréktől. 
Ezenfelül a keverőgép nem helyezhető át az egyik üzemből a másikba, és 
funkcionálisan nem lehetséges a kikevert gumi üzemek közötti átszállítása sem. A 
Bizottság ezért megállapítja, hogy a keverőgép beszerzésére irányuló, korábban 
támogatott beruházás és a bejelentett támogatás nem minősül egyetlen beruházási 
projektnek. 

(43) Az RTI 41. bekezdése szerint a támogatási intenzitás a tervezett támogatásnak az 
elszámolható költségen belüli százalékos arányaként határozható meg úgy, hogy 
mindkét értéket a bejelentés napján érvényes jelenértéken és árfolyamokon kell 
kiszámítani. 

 
(44) Magyarország megerősítette, hogy a bejelentett támogatáson kívül a beruházási 

projekt egyéb támogatásban nem részesül. 

(45) Az RTI 67. bekezdése szerint a nagyberuházási projektekhez (vagyis az 
50 millió EUR-t meghaladó elszámolható költségű beruházási projektekhez) 
nyújtott regionális támogatás nagyvállalkozásokra vonatkozó normál felső határa 
progresszíven csökken. A Közép-Dunántúl régióban, ahol a normál támogatási 
felső határ 40 %, a bejelentés napján érvényes jelenértéken és árfolyamokon 
számítva 305,54 millió EUR elszámolható költségű beruházási projekt esetében a 
módosított támogatási felső határ 18,97 %. A bejelentés napján érvényes 
jelenértéken és árfolyamokon számítva 57,954 millió EUR összegű tervezett 
támogatás 18,97 %-os tervezett támogatási intenzitást eredményez, amely 
megegyezik a támogatási intenzitás módosított felső határával. Mivel 
Magyarország vállalta, hogy nem lépi túl e támogatási intenzitást, ha a felmerült 
elszámolható költség elmarad a tervezett költségtől, és nem lépi túl a bejelentett 
támogatási összeget, ha a felmerült elszámolható költség meghaladja a tervezett 
költséget, az RTI támogatási intenzitásra és maximális támogatási összegre 
vonatkozó előírásai teljesülnek. 
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3.3.1.1. Az RTI 68. bekezdésének a) és b) pontjában foglalt 
szabályok szerinti részletes vizsgálat határértékeinek 
alkalmazása 

(46) Az RTI 68. bekezdése szerint a Bizottság a támogatást nem hagyhatja jóvá 
előzetes vizsgálat keretében, és részletes vizsgálat céljából hivatalos vizsgálati 
eljárást kell indítania akkor, ha a kedvezményezett részesedése az érintett termék 
érintett földrajzi piacon történő értékesítéséből meghalad egy bizonyos 
határértéket (a 68. bekezdés a) pontja szerinti vizsgálat), vagy ha a termelési 
kapacitásban a projekt által előidézett növekedés meghalad egy bizonyos 
határértéket, feltéve, hogy az érintett piac teljesítménye egy referencia-időszak 
átlagában elmarad az EGT GDP-jének alakulásától (a 68. bekezdés b) pontja 
szerinti vizsgálat). E határértékek túllépése esetén a Bizottság az EUMSZ 108. 
cikkének (2) bekezdésében előírt eljárás megindítását követően részletes 
vizsgálatot végez annak megállapítása céljából, hogy a támogatás szükséges-e a 
beruházásra gyakorolt ösztönző hatáshoz, és a támogatási intézkedés előnyei 
meghaladják-e a versenytorzítás és a tagállamok közötti kereskedelemre 
gyakorolt hatás mértékét. 

(47) Ha részletes vizsgálat szükséges, akkor azt a nagyberuházási projektekhez 
nyújtott regionális támogatások részletes vizsgálatának kritériumairól szóló 
bizottsági közlemény14 (a továbbiakban: a részletes vizsgálatról szóló közlemény) 
alapján kell elvégezni. 

(48) Annak vizsgálatához, hogy az RTI 68. bekezdésének a) és b) pontjában rögzített 
határértékeket túllépték-e, először is azonosítani kell a beruházási projekt által 
érintett termékeket, és meg kell határozni azok földrajzi piacait. 

• A beruházási projekt által érintett termék 

Az érintett termék 

(49) Az RTI 69. bekezdése szerint az érintett termék rendszerint az a termék, amely a 
beruházási projekt tárgyát képezi. Ha azonban a projekt közbenső termékre 
vonatkozik, és a termelés jelentős része nem kerül piaci értékesítésre, az érintett 
termék lehet a késztermék is. 

(50) A jelen esetben a beruházás kizárólag a személygépkocsikhoz és könnyű 
haszongépjárművekhez való, 16 hüvelykes és annál nagyobb, ultranagy 
teljesítményű és nagy teljesítményű (a továbbiakban: HP) abroncsok15 gyártását 
érinti, amelyeket – mivel a Hankook csoport nem integrált autógyártó – nem 
belső gyártás során használnak fel, hanem a piacon értékesítenek. A gyártóüzem 
jelentős beruházás nélkül más célra nem alkalmas. Magyarország megerősítette 
továbbá, hogy az üzemben nem készül egyéb olyan közbenső termék, félkész 
termék vagy melléktermék, amely a piacon más termékként értékesíthető. A 
Bizottság megállapítja továbbá, hogy a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. 
vállalta, hogy a bejelentett projekt befejezését követően legalább öt évig nem 
gyárt tehergépjárművekhez és buszokhoz való radiálabroncsot (a továbbiakban 
TBE), egyéb típusú, vontatókhoz és más mezőgazdasági járművekhez való (a 
továbbiakban: AG), illetve mozgó útépítő gépekhez való (a továbbiakban: OTR) 

                                                 
14 HL C 223., 2009.9.16., 3–10. o. 
15 A Hankook saját defekttűrő és defektmentesített típust fejlesztett ki a defekt okozta balesetek 

elkerülésére. Az új technológiát alkalmazó termék a magyarországi gyárban készül majd. 
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nehéz abroncsot, ipari abroncsot (a továbbiakban: ID), valamint 
repülőgépabroncsot16. 

(51) A Bizottság ezért e határozat alkalmazásában a személygépkocsikhoz és könnyű 
haszongépjárművekhez való, 16 hüvelykes és annál nagyobb, ultranagy 
teljesítményű és nagy teljesítményű abroncsokat tekinti érintett terméknek. 

Az érintett termékpiac 

(52) Az RTI 69. bekezdése szerint az érintett termékpiac magában foglalja az érintett 
terméket és az azt helyettesítő termékeket, amelyeket vagy a fogyasztó (a termék 
tulajdonságai, ára és felhasználhatósága alapján), vagy az előállító (a 
gyártóberendezések rugalmassága miatt) annak tekint17. 

(53) Ezenkívül az RTI 70. bekezdése rögzíti, hogy a 68. bekezdés a) és b) pontjának 
alkalmazásában a[z értékesítést és a] megnyilvánuló fogyasztást18 a Prodcom 
osztályozás megfelelő szintjén és rendszerint az EGT-re vonatkozóan kell 
meghatározni, vagy ha ez az információ nem áll rendelkezésre vagy nem 
releváns, akkor bármely más általánosan elfogadott és rendelkezésre álló 
statisztikai adatokkal bíró piaci felosztás alapján. 

(54) A magyar hatóságok jelezték, hogy az új üzem két abroncstípus: ultranagy 
teljesítményű és nagy teljesítményű abroncsok gyártása céljából készül. Ezek az 
abroncsok a PCR abroncsok és a könnyű tehergépjárművekhez, például 
kisteherautókhoz való abroncsok (LTR) piacához tartoznak. Rámutattak továbbá, 
hogy a termékek Prodcom-kódja 22.11.11.00 – Új gumi légabroncs 
személygépkocsihoz (beleértve a versenyautót), illetve 22.11.13.55 – Új gumi 
légabroncs autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz legfeljebb 121 terhelési 
indexszel. A Prodcom osztályozási rendszere nem különbözteti meg az eredeti 
berendezések (OE) és a cserealkatrészek piacát, a HANKOOK TIRE 
Magyarország Kft. viszont mindkét értékesítési csatornát ellátja. 

(55) Az RTI 68. bekezdésének a) és b) pontjában rögzített határértékek vizsgálata 
céljából a magyar hatóságok az LMC International piackutató vállalat által 
meghatározott piaci felosztáson alapuló információkat közöltek. 

                                                 
16 Míg a PCR és LTR abroncsok méret és tömeg szempontjából hasonlóak, a TBR típusok lényegesen 

nagyobbak és nehezebbek. Egy TBR abroncs tömege akár tízszerese is lehet egy PCR vagy LTR 
abroncsénak. Ugyanez igaz az AG, OTR, ID és repülőgépabroncsokra is. A HANKOOK TIRE 
Magyarország Kft. rámutatott arra, hogy a nehéz abroncsok (TBR, AG, OTR, ID és 
repülőgépabroncsok), valamint a könnyű abroncstípusok (PCR, LTR) közötti különbségek 
önmagukban is olyan mértékűek, hogy az eltérő abroncstípusok gyártásához használt gyártósorok 
eltérő gépeket igényelnek. Ezenfelül a különböző típusú nehéz abroncsok övszerkezetében eltérő 
összetételű szövetet kell használni (pl. AG, OTR, ID esetében kevlár, a TBR esetében acél). A könnyű 
és nehéz abroncsok közötti különbségek miatt a két típus gyártása eltérő gyártóberendezéseket és 
alapanyagokat igényel. Ebből adódóan a legtöbb abroncsgyártó a nehéz és a könnyű (PCR, LTR) 
típusokat nem azonos üzemben gyártja. Bár a legtöbb abroncsgyártó számos abroncstípust gyárt, az 
említett bizottsági határozatokból arra lehet következtetni, hogy más abroncsgyártók is ezen a 
véleményen vannak. A HANKOOK TIRE Magyarország Kft. számára technikailag nem lehetséges a 
nehéz abroncstípusok gyártása a projekthez tervezett gépekkel. 

17 Vö. a közösségi versenyjog alkalmazásában az érintett piac meghatározásáról szóló bizottsági 
közlemény (a továbbiakban: a közlemény) 7. pontjával (HL C 372., 1997.12.9., 5. o.). 

18 A megnyilvánuló fogyasztás a termelés és import összegének az exporttal csökkentett értéke. 
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(56) Az LMC International vezető előrejelzési tanácsadó által javasolt abroncspiaci 
felosztást az ágazatban általános referenciaként alkalmazzák. E felosztás az 
abroncsokat különböző szegmensekbe sorolja olyan tényezők együttese alapján, 
mint a méret, továbbá hogy az abroncs a cserealkatrészek vagy eredeti 
berendezések (OE) piacára készül-e. 

(57) A Bizottság az abroncspiacot számos összefonódásokkal foglalkozó és 
kartellhatározatban19, valamint a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális 
támogatásokra vonatkozó multiszektorális keretszabály20 alapján hozott, állami 
támogatásra vonatkozó határozatban21 vizsgálta. Az utóbbi határozatban a 
Bizottság értékelése az LMC International felosztása alapján meghatározott 
adatokra épült. Az egyes abroncstípusokon (PCR, LTR stb.) belül a termékek 
minősége, futófelülete és mérete igen eltérő. Termelési oldalon van bizonyos 
rugalmasság: a legtöbb gyártósor képes egy bizonyos mérettartományban (pl. 13–
18 hüvelyk vagy 16–21 hüvelyk között), vagy különböző minőségi jellemzőkkel 
rendelkező abroncsokat gyártani. A PCR és LTR abroncsok gyakran készülnek 
azonos gyártósoron. Keresleti oldalon a piac az eredeti berendezések (OE) 
piacára, valamint a cserealkatrészek piacára osztható. Az előbbi esetében az 
ügyfelek az autógyártók, míg az utóbbi esetében az abroncsokat nagy számú 
kisebb-nagyobb értékesítési csatorna vásárolja meg, majd értékesíti az 
autótulajdonosoknak mint végső fogyasztóknak. A teljes abroncspiac mintegy 70-
80%-át a cserealkatrészek piaca teszi ki. Egy adott abroncs ára e két piacon 
korlátozott mértékben eltérhet. Keresleti oldalon a végfelhasználók (végső 
fogyasztók) által beszerzett abroncs típusát magától értetődően és elsősorban a 
jármű típusa, valamint annak használati célja határozza meg. A gépkocsikhoz, 
kisteherautókhoz használt könnyű abroncstípusok nem felcserélhetők a 
tehergépjárművekhez, vontatókhoz használt nehéz típusokkal, így a 
végfelhasználók (végső fogyasztók) szempontjából nem helyettesíthetők. Az 
LMC felosztása szerinti együttes PCR/LTR szegmensbe tartozó könnyű 
abroncstípusokon belül azonban a keresleti oldalt erőteljes helyettesíthetőség 
jellemzi (lásd a 18. lábjegyzetet). A gyártói és fogyasztói oldalon meglévő 
rugalmasságra tekintettel a rendelkezésre álló statisztikák a PCR, illetve LTR 
szegmensen belüli abroncspiacot az abroncs típusán, valamint az OE és 
cserealkatrész-piac megkülönböztetésén túl nem osztják további alszegmensekre. 
Így különösen nem állnak rendelkezésre olyan statisztikák, amelyek lehetővé 
tennék a részletesebb felosztást, például annak megállapítását, hogy az UHP vagy 
HP abroncsok22 valamely kisebb piaci szegmensbe tartoznak-e. 

                                                 
19 A COMP/E-2/36.041. sz. PO-Michelin ügyben 2001. június 20-án hozott bizottsági kartellhatározat 

(HL L 143., 2002.5.31., 1. o.); a COMP/M.4516. sz. Continental-Matador ügyben 2007. június 8-án 
hozott, összefonódásokkal foglalkozó bizottsági határozat; a IV/M.1470. sz. Goodyear-Sumitomo 
ügyben 1999. július 23-án hozott, összefonódásokkal foglalkozó bizottsági határozat; a 
COMP/M.3081. sz. Michelin-Viborg ügyben 2003. március 7-én hozott, összefonódásokkal 
foglalkozó bizottsági határozat. 

20 HL C 70., 2002.3.19., 8. o. 
21 A Hankook javára nyújtott SA.20416 sz. támogatás (HL C 232., 2006.9.27.). 
22 A bejelentés szerint a PCR és LTR típusokon belül is különböző, például nagy teljesítményű (HP) és ultranagy 

teljesítményű (UHP) abroncsok készülnek. A HP és UHP abroncsoknak nincs pontos meghatározásuk, így számos 
autógyártó e kifejezéseket elsősorban marketingcélokra használja. Általában a 16 hüvelyk vagy annál nagyobb 
belső átmérőjű abroncsok a HP vagy UHP kategóriába sorolhatók. Az autógyártók oldalát tekintve a kisebb autók 
jellemzően nem HP, és még kevésbé UHP abroncsokkal történő használatra készülnek, míg a közép- és 
felsőkategóriás autókat gyakran szerelik HP és UHP abroncsokkal. Az elmúlt időszakban a HP és UHP abroncsok 
használata egyre szélesebb körű és valószínűleg a jövőben tovább bővül, emellett azt az autó típusán és a 
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(58) Mivel az együttes PCR/LTR szegmensnél részletesebb felosztásra vonatkozó 
információk nem állnak rendelkezésre, továbbá a nehéz abroncstípusok (pl. TBR, 
AG, OTR, ID) kínálati és keresleti oldalon sem helyettesíthetők a PCR/LTR 
abroncsokkal, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az együttes PCR/LTR 
szegmensnek az OE és cserealkatrész-piacra történő felosztása alapján a kérdéses 
támogatási projekt megfelelően és kellő részletességgel vizsgálható. 

• Az érintett földrajzi piac 

(59) A Bizottságnak emellett a projektnek az RTI 68. bekezdése szerinti vizsgálatához 
az érintett földrajzi piacot is meg kell határoznia. 

(60) Az RTI 70. bekezdése szerint a piacokat az RTI 68. bekezdésének a) és b) pontja 
szerinti vizsgálat céljából általában az EGT szintjén kell merghatározni. 

(61) A magyar hatóságok véleménye szerint a beruházást követően gyártani tervezett 
termékek többségét a világpiacon értékesítik majd, ezért az érintett földrajzi piac 
a világpiac; mindenesetre a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. az Unió/EGT 
szintjére vonatkozó piaci adatokat is közölt. 

(62) A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az érintett földrajzi piac legalább az EGT-re 
kiterjed, így az említett vizsgálatok céljából az érintett földrajzi piacot nem 
meghatározza meg pontosan. A vizsgálatokat mind az EGT, mind a világpiac 
szintjén elvégzi. 

• Az RTI 68. bekezdésének a) pontjában rögzített határérték 

Piaci részesedés 

(63) Az RTI 68. bekezdésének a) pontja szerint a Bizottságnak vizsgálnia kell a 
támogatás kedvezményezettjének a beruházást megelőző és azt követő piaci 
részesedését, és meg kell állapítania, hogy az meghaladja-e a 25 %-ot. 

(64) A kedvezményezett piaci részesedését csoportszinten kell megállapítani az 
érintett termékekre és földrajzi piacokra vonatkozóan. Mivel a Hankook 
beruházási projektje 2013 áprilisában indult és teljes termelési kapacitását a 
tervek szerint 2015 májusában éri el, a Bizottság a Hankook csoportszintű 
részesedését az érintett piacon belül a 2012–2016 közötti időszakra vonatkozóan 
vizsgálja. 

(65) A Bizottság a Hankook csoport 2012–2016 közötti piaci részesedésével 
kapcsolatos adatokat először az EGT szintjén vizsgálja. A Hankook piaci 
részesedésének megállapításához a Bizottság az érintett, a Hankook csoport által 
az EGT piacán értékesített termékek értékét és mennyiségét összehasonlította a 
teljes piaci értékesítés adataival. 

(66) A teljes EGT23- és világpiaci értékesítés mennyiségi adatai a független LMC 
World Tyre Forecast Service 2012. évi jelentésében (a továbbiakban: az LMC-
jelentés) közzétett adatokon alapulnak. 

(67) Mivel az LMC-jelentés csak mennyiségi adatokra terjed ki (az OE és a 
cserealkatrész szegmensei, valamint abroncstípusok szerinti bontásban), a 

                                                                                                                                                 
használat jellegén kívül a fogyasztói attitűd is befolyásolja. Lehetséges, hogy azonos járművön nyári abroncsként 
UHP, míg téli abroncsként HP típust használnak. 

23 Mivel az LMC-jelentés nem tartalmaz EGT-szintű adatokat, a Bizottság az EU–27 (Bulgária 
kivételével), valamint Norvégia adatait vette figyelembe. 
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Bizottság az értékesítés értékadatait az Eurostat által a 2008. és 2012. évi 
Prodcom-adattáblákban24 az EU–27-re vonatkozóan közzétett egységérték alapján 
számította ki. Az egységértékek előrejelzéséhez a 2016. évi adatok kiszámítása 
összesített éves növekedési ráta (a továbbiakban: CAGR) alapján történt. A 
CAGR az LMC-jelentés 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó átlagos 
növekedési adatai alapján került kiszámításra minden lehetséges részpiacra (a 
PCR és LTR szegmens külön és együttesen, az OE és cserealkatrész-piacra 
vonatkozóan külön és együttesen). Az alkalmazott CAGR átlagos értéke 4 %25. A 
Bizottság ezt követően a 2016. évi értékesítés mennyiségi adatai és a CAGR 
szorzataként határozta meg az egységértéket. 

(68) A Hankook csoport értékesítésére vonatkozó mennyiségi és értékadatok a 
vállalkozás saját adatain, számításain és becslésein alapulnak. Ezen adatok 
ellenőrzéséhez nem áll rendelkezésre független forrás. A Hankook csoport éves 
jelentéseiben azonban a teljes európai abroncsértékesítés – az LTR, PCR és TBR 
szegmensek együttesen – értékadatok formájában szerepel. A Bizottság a 2012. 
évi adatokat összehasonlította a bejelentésben a PCR, TBR és LTR szegmensre 
vonatkozóan együttesen megadott 2005. évi adatokkal. Mivel az értékesítési 
adatok összehasonlíthatók, a Hankook csoport értékesítési adatai reálisnak 
tekinthetők. A 2012. évi értékesítés mennyiségi és értékadatai az EU–27 
tagállamaira vonatkozó 2012. évi szállítási eredményeken alapulnak. A 2016. évi 
adatok a Hankook csoport legjobb becslései, ahol az értékesítés értékadatait a 
termékösszetétel és a célárak hosszú távú növekedése alapján számították ki. 

(69) A fenti adatok alapján mennyiség és érték tekintetében az alábbi piaci 
részesedések állapíthatók meg az egyes részpiacokon: 
5. táblázat: A kedvezményezett csoportszintű piaci részesedése az EGT-ben a PCR és az LTR 

abroncsok piacán, valamint az OE és cserealkatrész-piacon együttesen és külön 

2012. évi piaci részesedés (%) 2016. évi piaci részesedés (%)  

Mennyiségben Értékben Mennyiségben Értékben 

OE 
PCR 
LTR 

Összesen 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

Cserealkatrész 
PCR 
LTR 

Összesen 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

OE + csere 
PCR 
LTR 

Összesen 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

 

(70) Mivel a magyar hatóságok a Hankook csoport világpiaci értékesítésére 
vonatkozóan is közöltek mennyiségi adatokat, a Bizottság azokat 4 %-os CAGR 
rátát alkalmazva összehasonlította a 2012. évi LMC-jelentésben a teljes 
abroncspiaci értékesítésre vonatkozóan szereplő adatokkal, amelynek során a 
fenti EGT-szintű értékeléssel azonos lehetséges piaci felosztást vett figyelembe. 

                                                 
24 Az Eurostat éves Prodcom-adataira vonatkozó statisztikák a következő internetes oldalon találhatók: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data/tables_excel 
25 A CAGR az adott részpiactól függően 3,35 % és 5,09 % között változik. 
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6. táblázat: A kedvezményezett csoportszintű világpiaci részesedése a PCR és az LTR abroncsok 

piacán, valamint az OE és cserealkatrész-piacon együttesen és külön 

2012. évi piaci részesedés (%) 2016. évi piaci részesedés (%)  

Mennyiségben Értékben Mennyiségben Értékben 

OE 
PCR 
LTR 

Összesen 

 <10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<15 
<10  
<10 

<10  
<10 
<10 

Cserealkatrész 
PCR 
LTR 

Összesen 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

OE + csere 
PCR 
LTR 

Összesen 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

<10 
<10 
<10 

 

(71) A fenti 5. és 6. táblázatból látszik, hogy a Hankook csoport piaci részesedése 
valamennyi lehetséges érintett termék és földrajzi piac esetében a 25 %-os 
határérték alatti az EGT és a világpiac szintjén egyaránt (függetlenül attól, hogy a 
PCR és LTR piacok értékelése külön vagy együttesen történik, valamint attól, 
hogy az OE és a cserealkatrész-piac értékelése a PCR, az LTR vagy a kettő 
együttes piacán külön vagy együttesen történik). Valójában a legnagyobb piaci 
részesedés 8 % körüli, amely messze elmarad a 2007–2013. évi RTI 68. 
bekezdésének a) pontjában említett 25 %-os határértéktől. 

(72) Ezért a Bizottság megállapítja, hogy a piaci részesedés nem haladja meg a 2007–
2013. évi RTI 68. bekezdésének a) pontjában rögzített határértéket, továbbá azt, 
hogy a 68. bekezdés a) pontja szerinti vizsgálat eredménye alapján a Bizottságnak 
nem szükséges a részletes vizsgálatról szóló közleménynek megfelelő részletes 
vizsgálatot folytatnia. 

• Az RTI 68. bekezdésének b) pontjában rögzített határérték 

(73) Az RTI 68. bekezdése b) pontjának megfelelően ellenőrizni kell, hogy a 
beruházási projekt által létrehozott kapacitás az érintett termék EGT-szintű 
megnyilvánuló fogyasztási adatok alapján számított piacának több mint 5 %-át 
teszi-e ki, kivéve, ha a legutóbbi öt év átlagában a termék megnyilvánuló 
fogyasztásának növekedése az EGT GDP-jének átlagos évi növekedését 
meghaladta. 

 

A beruházási projekt által létrehozott kapacitás 

(74) A (7) preambulumbekezdésben jelzett módon a beruházási projekt 2013-ban 
indult, ennek megfelelően a 2012-es referenciaév alapján ellenőrizhető az, hogy a 
beruházási projekt által létrehozott kapacitás az EGT szintjén a piac több mint 
5 %-át teszi-e ki. 

(75) Az alábbi 7. táblázatból egyértelműen látszik, hogy az 5 millió egységnek 
megfelelő többletkapacitás az EGT szintjén egyetlen lehetséges termék piacán 
sem éri el az 5 %-os határértéket. A tervezett értékesítés OE és cserealkatrész-
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piac szerinti bontása a Magyarország által megadott becsléseken alapul, és a 
Bizottság által nem ellenőrizhető. Az 5 %-os határérték átlépése azonban még 
akkor sem valószínű, ha a többlettermelés nagy részét a kisebb OE piacon 
értékesítik. 

7. táblázat: A projekt által létrehozott kapacitás aránya a piac méretéhez képest 

A létrehozott kapacitás az EGT-piac méretének százalékában 
 

Mennyiségben Értékben 

OE 
PCR 
LTR 
Összesen 

<5 
<5 
<5 

<5 
<5 
<5 

Cserealkatrész 
PCR 
LTR 
Összesen 

<5 
<5 
<5 

<5 
<5 
<5 

OE + csere 
PCR 
LTR 
Összesen 

<5 
<5 
<5 

<5 
<5 
<5 

 

(76) Mivel a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. beruházási projektje által 
létrehozott kapacitás nem éri el az RTI 68. bekezdésének b) pontjában az EGT 
piacára vonatkozóan említett 5 %-os határértéket, a határértéket a számottevően 
nagyobb világpiachoz viszonyítva sem éri el. Ezért a (viszonylagos) piaci 
visszaesést az RTI 68. bekezdésének b) pontja szerint nem szükséges 
megvizsgálni. A megállapított relatív növekedési rátától függetlenül a 68. 
bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat eredménye alapján a Bizottságnak nem 
szükséges a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatások 
részletes vizsgálatának kritériumairól szóló bizottsági közleménynek megfelelő 
részletes vizsgálatot folytatnia. 

(77) Ezért a fenti 7. táblázat adatai alapján a Bizottság megállapítja, hogy a 
HANKOOK TIRE Magyarország Kft. beruházási projektje összeegyeztethető az 
RTI 68. bekezdésének b) pontjával. 

Részletes vizsgálat nem szükséges 

(78) Az előzőekben részletesen ismertetett megállapításokra tekintettel a Bizottság 
megállapítja, hogy a támogatás részletes vizsgálata nem szükséges. 

Következtetés 

(79) A bejelentett támogatás az RTI által meghatározott valamennyi 
összeegyeztethetőségi kritériumot teljesíti. Az, hogy a beruházás nem lépi túl az 
RTI 68. bekezdésének a) és b) pontja szerinti vizsgálatok határértékeit, azt jelzi, 
hogy a támogatás nem vezet a verseny jelentős torzulásához. Mivel a támogatás 
950 új munkahelyet teremt egy olyan régióban, amely az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja alapján regionális támogatásra jogosult, a támogatás 
regionális fejlődéshez való hozzájárulása egyértelműen nagyobb súlyú, mint a 
kereskedelemre és a versenyre gyakorolt kedvezőtlen hatások. Ennek megfelelően 
az RTI 68. bekezdésében a részletes vizsgálatra vonatkozóan rögzített 
határértékekhez hasonlóan a bejelentett támogatási intézkedések az EUMSZ 107. 
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cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében a belső piaccal összeegyeztethetőnek 
tekinthetők. 

HATÁROZAT 
(80) Az előzőekben ismertetett értékelés alapján a Bizottság úgy határoz, hogy a 

Magyarország által a HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére 17 440,741 millió HUF diszkontált 
értékben, 18,97 % BTE támogatási intenzitás mellett nyújtott támogatás az 
EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében összeegyeztethető a 
belső piaccal. 

(81) Ha e levél olyan bizalmas információt tartalmaz, amely nem hozható 
nyilvánosságra, kérjük, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül tájékoztassa 
a Bizottságot. Amennyiben az említett határidőig a Bizottsághoz nem érkezik be 
indokolt kérelem, úgy tekintjük, hogy hozzájárult a levél teljes szövegének 
közzétételéhez. Az érintett információk megjelölését tartalmazó kérelmet az 
alábbi címre kell elküldeni ajánlott levélben vagy faxon: 

European Commission (Európai Bizottság) 
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai 
Főigazgatóság) 
State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala) 
1049 Bruxelles (Brüsszel) 
Belgium 
Fax: 32 2 296 12 42 

 

Kérem, Miniszter Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését 

 
a Bizottság részéről 

 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
alelnök 
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