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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi lesz a szarvasi "vasipari" dolgozóival? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

2018. április 3-án rendezte meg új üzemegységének hivatalos átadó ünnepségét a Szarvasi Vas-
Fémipari Zrt. Az új beruházással a tervek szerint 200 új munkahelyet teremtettek volna. Az 
eseményen jelen volt Dankó Béla országgyűlési képviselő, és Babák Mihály polgármester is, akik 
mindketten a Fidesz színeiben politizálnak.

A Szarvason és környékén csak “vasipari”-ként ismert gyár 1952-ben alakult, és hazánk 
legismertebb háztartási kisgépeket gyártó cégévé vált. Termékeinek jelentős részét jelenleg már 
külföldön értékesíti. Ez a nagymúltú cég több száz embernek adott munkát Szarvason.

A közelmúltban azonban válságos helyzetbe került a vasipari, és egyes információk szerint 300, 
mások szerint 400 dolgozójától kell megválnia. Több beszállító vár a pénzére, és a tulajdonosok 
állítólag egy új cég alapításába kezdtek, ahová az elbocsátott dolgozók töredékét kívánják csak 
átvenni.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nyilván Ön is emlékszik arra, hogy néhány éve az Önök kormánya úgy segítette Gyula városának 
önkormányatát, hogy a súlyos anyagi helyzetbe került, felszámolás alatt álló Gyulai Húskombinát 
helyét át tudták venni egy új céggel, és így rengeteg dolgozó megmenekült a munkanélküliség elől.

A Gyulai Húskombinát egy szintén patinás vállalat, amelynél szintén nagyjából 400 ember 
munkahelyének megszűnése volt napirenden. Azért fordulok most Önhöz, hogy érdemben 
tájékoztasson arról, tervezi-e a kormány, hogy segítséget nyújt 400 szarvasi és környékbeli 



családnak, valamint segít-e abban, hogy a vasipari hírneve és kiváló termékei a jövőben is 
öregbítsék Szarvas, valamint hazánk hírnevét?

Fentiekre várom érdemi válaszát!
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