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Írásbeli választ igénylő kérdés

„Milyen szakmai és/vagy személyi okok alapján kívánják Őnők a gyulai
határátkelőt elsorvasztani, és ezen igyekezetűket milyenforgalmi adatokkal
kívánják és tudják alátámasztani?" címmel a Há~s~abály 9l . -a alapján kérdést
kívánok benyújtani

Dr. Németh Imre
földművelésügyi és vidékfjles.Ztési

minis terhe.

Tisztelt Miniszter Úr!
Választókörzetemhez több határátkelőhely is tartozik a magyar-román határszakaszon
Békés megyében . Közülük is a legnagyobb személy- és teherforgalmat bonyolító a gyulai
határátkelőhely.

Az Orbán kormány idején jelentős fejlesztések történtek e határátkelőhelynél, mintegy 1,4
milliárd forintos beruházással kialakításra került a kamionterminál. Korábban pedig teljes
átépítésre került a személyforgalmi rész . A határátkelőhely forgalmát segítendően
ugyanebben az időben megépült mintegy 1 milliárd forintos beruházással a Gynlát elkerülő
út végső szakasza . Mindez azt a célt szolgálta, hogy az agrár domináns békés megyei és a
környező megyék agrárszállítói érdekeinek érvényesülését elősegítsük azzal is, hogy e
újjáépített határátkelőhelyen állategészségügyi határkirendeltség került megnyitásra 24 órás
szolgálattal, s 2000-ben pedig növényegészségügyi határszolgálat kezdte el működését
(akkor képviselői indítványom alapján) .

Az állat- és növényegészségügyi határszolgálat beváltotta a hozzáfűzött reményeket,
komplexebbé tette a határátkelőhely forgalmát, kiszolgálta a környező térség
gazdálkodóinak áruszállítási igényeit, szükségleteit. A határkirendeltség fekvése a térségi
termelők számára optimális. Az előző kormány jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy az
állat- és növényegészségügyi feladatok ellátásnak feltételei megteremtésre kerüljenek .



A fenti építési folyamatokkal ellentétben az Ön által vezetett ágazati minisztérium 2003 .
június 1-én sajnálattal megszűntette a növényegészségügyi határszolgálatot a gyulai
határátkelőhelynél . Mindez érthetetlen, és számos kérdést vet fel a határőrizeti és
vámszervek előtt is, de különösen a gazdálkodók, a szolgálatot igénybevevők körében . Úgy
tűnik, hogy ezt az állategészségügyi állomás megszűntetése követi .

E leépítés árt a térség egészének, Gyui1a város, a gyulai határátkelőhely és a gazdálkodók,
szálutók érdekeinek. A forgalom indokolatlan csökkenésével jár, mérsékli a befektetői
kedvet, hátrányos helyzetbe hozza a termelő és kereskedő szféra összes érdekelt szereplőjét .

Mindez történik az Európai Uniós csatlakozástól mintegy félévnyire, amikor ez a
határátkelőhely lesz többek között az Európai Unió működő határátkelője . Így is az
agáriamban munkahelyek szűnnek meg, az Önök megszüntető lépései pedig további
munkahelyek megszűnését okozhatják. A térség több önkormányzata foglalkozott a
problémával, s rajtuk kívül több felháborodott kül- és belföldi szállító is kéréssel fordult
hozzám, mint a térség országgyűlési képviselőjéhez, hogy állíttassuk le a leépítési
folyamatot .

Ezért kérdezem Miniszter Urat :

Véglegesnek telántik--e az állat- és nővényegészségűgyi gyulai határkirendeltség
megszűntetését, illetve ennek szándékát?

Tételesen mik azok a szakmai indokok, érvek, adatok, folyamatok, amelyek
szakmailag egyértelművé teszik, tették a kirendeltségek bezárását?

Az agár domináns Békés megye a térség gazdálkodói és az Európai Unió (melyhez
csatlakozunk) érdekeit szolgálja-e az FVMkirendeltség megszűntető döntése?

A megszűntetés következményeit bemutató hatástanulmányukat megküldeni
kérem részemre, s kérdezem, hogy ennek Önök által ismert mutatói alapján a
gyulai és Békés megyei térség vidékfejlesztési céljait szolgálja-e az Önők
kirendeltség megszűntető lépése?

Várom Miniszter úr megtisztelő válaszát!

Budapest, 2003 . november 3 .

mre
országgyűlési képviselő
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