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Tárgy: Indiai gumiabroncsgyár magyarországi létesítése 
 
 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
 
Köszönöm válaszát az Apollo Tyres indiai gumiabroncsgyár magyarországi üzemének 
létesítésével kapcsolatos levelünkre. Kedvező fejleménynek tekintjük, hogy ebben az esetben 
a magyar kormány nem fogja engedni a rákkeltő adalékanyagok alkalmazását a gumik 
gyártásánál. Bízunk benne, hogy az Apollo Tyres (ellentétben például Hankookkal) ezt be is 
fogja tartani. 
Mindazonáltal hiányolom a válaszukat az általam felvetett többi kérdéssel kapcsolatban.  
 

1.) A gumigyár támogatása megfelel-e a magyar külgazdasági stratégiának, amely szerint a 
kormány csak olyan külföldi befektetéseket támogat, amelyek magas hozzáadott értékű 
termelést vagy szolgáltatást hoznak Magyarországra? 

2.) Levelükben arra utalnak, hogy az Apollo Tyres kiváló minőségű gumikat gyárt. 
Köztudott, hogy a gumiabroncs előállításában az anyag- és energiaköltség a 
meghatározó, amit az Apollo Tyres is világpiaci áron kell hogy megfizessen. Ennek 
fényében mivel magyarázhatóak az alábbi táblázat adatai? 

 
Egyes gumiabroncsok árai (határparitáson) Magyarországon 2005-ben 

 

Gyártó Ár 
Ft/kg 

Ár 
Michelin= 100 

Apollo Tyres, 
indiai import 

 
338 

 
37 

Hankook,  
koreai import 

 
665 

 
73 

Michelin,  
francia import 

 
908 

 
100 

Forrás: Külkereskedelmi statisztikai évkönyv, 2005. CD lemez (4011, új pneumatikus gumiabroncs) 
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3.) Készült-e tanulmány arról, hogy vajon a tervezett 10 milliárd (más források szerint 
7 milliárd) forintos állami támogatás – és az ilyenkor immár szokásos egyéb 
támogatások – valóban a leghatékonyabb módja az adófizetők pénzének elköltésére a 
gazdaság fellendítése és a foglalkoztatottság bővítése érdekében? Ha igen, miként lehet 
megtekinteni ezt a tanulmányt? 

4.) Hogyan egyeztethető össze a közismerten nagy energiaigényű magyarországi 
gumigyártás a kormány azon kinyilvánított céljával, hogy csökkenti országunk 
energiafüggőségét? 

5.) A korlátozott magyarországi széndioxid-kibocsátási kvótamennyiségre tekintettel, 
miként magyarázható, hogy az Apollo Tyres ingyenes kvótát kap, ami a már működő 
magyarországi vállalatok terheit növeli1? 

6.) Mi a biztosíték arra, hogy Magyarországra telepített több gumiabroncs gyár miatt nem 
nő elfogadhatatlan mértékben annak a kockázata, hogy ezen gyárak egy része rövid időn 
belül csődbe megy – különös tekintettel a kőolaj világpiaci árának nagymértékű 
növekedésére? 

7.) Mi indokolja, hogy a különböző gumigyáraknak eltérő mértékű támogatást adnak (ld. az 
alábbi táblázatokat)? Miként egyeztethető ez össze a tisztességes piaci versennyel? 

 
A magyarországi gumiabroncsgyárak foglalkoztatási, termelési beruházási és támogatási 

adatai, illetve fajlagosainak összehasonlítása a szaksajtó adatai alapján 
 

A vállalat 
megnevezése 

Milyen 
járműre 

Beruházás 
összege, 
milliárd Ft 

Termelés, 
millió db 

Munkahely, 
fő 

Termelés, 
db/fő 

Beruházás 
igényességi 

fajlagos, 
millió Ft/ 
/millió db 

Munkahely- 
létesítési 
fajlagos, 

millió Ft/fő 

Michelin 
Nyíregyháza 

szgk-
hoz 

15,0 0,80 217 3687 18750 69 

Bridgestone 
Tatabánya 

tgk-hoz 47,5 2,92 185 15784 16267 257 

Hankook 
Dunaújváros 

szgk-
hoz 

132,0 5,00 1001 4995 26400 132 

Appolo Tyres 
Gyöngyös* 

szgk-
hoz 

75,0 7,00 900 7778 10714 83 

* tervezett 

 
A magyarországi gumiabroncsgyárak foglalkoztatási, termelési beruházási és támogatási 
adatai, illetve fajlagosainak összehasonlítása a GKM honlapján található adatok alapján 

 
A vállalat 

megnevezése 
Beruházás, 
millió euró 

Munkahely, 
fő 

Állami 
támogatás, 
milliárd Ft 

Az állami 
támogatás 

aránya, 
% 

Munkahely- 
létesítési 

fajlagos, millió 
Ft/fő 

Michelin 
Nyíregyháza 

58 217 1,45 9,7 6,68 

Bridgestone 
Tatabánya 

192,5 185 n.a. n.a. n.a. 

Hankook 
Dunaújváros 

525 1001 15,88 12,03 15,87 

Appolo Tyres 
Gyöngyös* 

300 900 7 9,3 7,78 

Forrás: www.gkm.hu 
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8.) Előfordulhat-e, hogy miután a beruházás elkezdődött, az Európai Bizottság nem fogja 
jóváhagyni a támogatást (különös tekintettel arra, hogy Günter Verheugen uniós 
iparügyi biztos nemrég megkérdőjelezte2 az ilyen támogatások létjogosultságát, és hogy 
az Európai Bizottság már korábban is bírálta a túlzottan sok vállalati támogatást 
Magyarországon3)? 

9.) Mi indokolja, hogy egy ilyen, nagy energia- és nyersanyag-igényű és ennek megfelelően 
rendkívül szállításigényes tevékenységet a Mátra aljába, a turisztikai szempontból 
kiemelkedő, valamint szőlő- és borkultúrájáról ismert területre telepítsenek (a térségben 
rendelkezésre álló rozsdaterületek helyett)? 

10.) Mennyire igaz az a hír, amely több helyen is megjelent4, és amely szerint a szlovákiai 
Kehnyec település azért utasította el beruházást, mert a gyár súlyosan 
környezetszennyező tevékenységet folytatott volna, és a kehnyeci ipari park jó példát 
mutat a beruházók gondos kiválasztásával? 

 
Mielőbbi válaszát előre is köszönöm. 

 
Üdvözlettel: 
 
 
 

 
Lukács András 

elnök 

 

 
 
 
                                                 
1 A széndioxid-kvótával kapcsolatos helyzet súlyosbodását mutatja a Mátra-vidéki Erőmű új beruházásának 
elhalasztása is. „A kétszázmilliárd forintos beruházással létesítendő egység ugyanis működése első tíz évében 
eleve nullszaldós lenne. Tavaly viszont az uniós illetékesek nem járultak hozzá, hogy a blokknak hosszabb időre 
ingyenes szén-dioxid-kvóta álljon a rendelkezésére, így ez pedig már veszteséget jelez előre. Bizonytalanná teszi 
a tervezést, hogy máig nem készült el a kvóták hazai nemzeti kiosztási terve sem – sorolta a Világgazdaság 
érdeklődésére a társaság igazgatósági elnöke. Valaska József elmondta, a MERT a lignites egységre előzetesen 
kért a beüzemelés után igénybe vehető nyereségadó-kedvezményt. Ezt az igénylést is szünetelteti az év végéig.” 
http://www.vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=206132, 2008. január 29. 
2 „A németországi Nokia-ügy kapcsán a hétvégén megkérdőjelezte a cégeket letelepítő uniós szubvencionálási 
politikát Günter Verheugen, uniós iparügyi biztos. A Nokia-ügy apropót ad az állami szubvenciós politikát 
összességében átgondolni – jelentette ki a biztos a Welt am Sonntagnak. Verheugen úgy véli: nincs értelme 
annak, hogy egy uniós állam szubvenciót fizet egy adott cég országbeli letelepítéséért és munkahelyteremtéséért. 
A biztos szerint ahelyett, hogy magáncégeknek beruházási támogatást adnának, a pénzt oktatásra, képzésre és a 
jó infrastruktúra kiépítésére kellene fordítani, hogy ezek jelentsenek vonzerőt a termelőhelyeket kereső 
cégeknek.” http://www.mfor.hu/cikkek/Ertelmet_vesztik_a_cegeknek_adott_szubvenciok.html, 2008. január 21.  
3 „Hazánkban kiemelkedően magas az állami szubvenciók mértéke – Túltámogatott magyar vállalatok”, 
http://www.vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=201048&from=eu, 2007. december 17.  
4 Ld. például http://www.bumm.sk/regio/4/15428/ilyen-is-van-kenyhec-300-millio-euros-beruhazast-utasitott-
el.html, 2008. január 17. 


