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Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„A hungarikumok védelme hazánk jóléte s hírneve, de része a „gyulai hús” jöv ője?”
címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Orbán Vikto r
miniszterelnökhöz . Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Délkelet-Magyarország egyik ékköve Gyula városa, fekvése, turisztikai látványosságai ,
mezőgazdasági adottságai, fürdőhagyományai miatt méltán világhírű települése hazánknak .
Határ közeli fekvése következtében jelentős nemzetközi 'forgalmat bonyolít le országunk
keleti végein, ebből következően évtizedek óta a határon túli nemzettársainkkal való fizikai
kapcsolattartás egyik kiemelkedő bástyája, ugyanakkor az itt élő román nemzetiség kulturális
bázisa, így a kétoldalú magyar-román államközi kapcsolatok nélkülözhetetlen része, tevékeny
előmozdítója.
A magyar településekre jellemző élni akarás, a munka szeretete, és a méltán elismert magyar
tehetség mellett rendelkezik egy másik, emberek milliói által elismert és szeretett ágazattal,
nevezetesen a gyulai húsiparral. E kiváló gasztronómiai hagyományokkal rendelkező vidék
mind az állattartás, mind a húsfeldolgozás, a hentes ipar vonatkozásában a magyar
gasztronómiai kultúra, a tájjellegű hagyományok fellegvára világszerte ismert és elismert
termékeivel .
Békés megye, ezáltal az egész régió életében gazdaági és foglalkoztatáspolitikai szempontbó l
kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaság a Gyulai Húskombinát Zrt ., amely több mint 143
éve meghatározó résztvevője a magyar élelmiszeriparnak, a környék lakosai közül több szá z
embernek biztosít nyugodt megélhetést, kiszámítható életpályát . Magyar tulajdonos i
szerkezettel rendelkező vállalat, amely olyan hungarikumnak minősülő termékeket is
forgalmaz (Gyulai kolbász, Csabai kolbász, Gyulai májas), amelyek tevékeny szerepe t
vállalhatnak hazánk jó hírnevének megalapozásában, mind a térség államaiban, mind egés z
Európában .
Az elmúlt években tapasztalt világgazdasági válság, továbbá az ehhez károsan kapcsolódó ,
2002 és 2010 közötti pusztító MSZP-s kormányzati politika hátrányosan érintette Délkelet-



Magyarország megyéin kívül az egész országot, a hazai ipar és mez őgazdaság teljesítménye
drámaian csökkent, államadósságunk mértéke drasztikusan emelkedett .
E káros folyamatok a Gyulai Húskombinátot fokozottan sújtották, a cég m űködésének
biztosítása jelentős tulajdonosi segítséggel és áldozatvállalással volt lehetséges az elmúlt
viharos esztendőkben. A nehézségek ellenére a társaság új export piacokat szerzett, azonban a
reményteljes külföldi megrendelés állomány teljesítéséhez megfelelő források, anyagi
eszközök szükségesek, amelyek gazdasági válságból következő hiánya következtében a
Gyulai Húskombinát likviditási helyzetében drámai viszonyok alakultak ki . A társaság
működése, további tevékenysége rövid id őn belül leállhat, csődhelyzetbe kerülhet, amelynek
nemkívánatos következménye lehet emberek százainak állásvesztése, magyar családok
kilátástalan helyzetbe kerülése, valamint több, nemzetközileg elismert és szeretett hungariku m
eltűnése a gasztronómiai csodák világából .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Gyulai Húskombinát megmentése a térség és hazánk érdekes amely jelentős anyagiés-
morális felelősséggel bíró feladat, ebbő l következően nem nélkülözheti a Jó Állam tevékeny
közreműködését, az Európai Unió esetleges segítségét . A vállalat állam általi és tulajdonosi
konszolidációja kiemelkedő fejlődést eredményezhetne, ennek következtében a jelent ős helyi
adót befizető társaság tevékeny áldozatot vállalhat az elkövetkező esztendőkben is a térség
gazdasági életében, magyar családok anyagi biztonságának megtartásában, hungarikumain k
népszerűsítésében .

Tervezi-e a Kormány e jelentős hagyományokkal rendelkező , magyar tulajdonú társaság
megmentését, a konszolidációjában való tevékeny részvételt, amennyiben igen, mikorr a
várható a folyamat elindulása, ezáltal Békés megyei családok egzisztenciájának, valamint a
nemzetünk hírnevét öregbítő hungarikumok megmentése?

Várom Miniszterelnök Úr megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012 . január„ 5,."
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