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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "A Kormány már az emberek mindennapi életét is képes felforgatni 
azért, hogy kedvezzen a multiknak?" 

Tisztelt képviselőtársaim!

Mindennapi hírnek tűnik, hogy a MÁV bejelentette, a Debrecen–Füzesabony vasútvonalon április 
elsejétől december közepéig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok, Balmazújváros 
és a megyeszékhely között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Azt gondolhatnánk, 
korszerűsítik a pályát, korszerűbb szerelvényeket állítanak be, jobb és gyorsabb, biztonságosabb 
lesz a szolgáltatás.

De, mint kiderült, ez egy naiv feltételezés. A háttérben egészen más érdekek és mozgatórugók 
működnek, és szó sincs arról, hogy a vasúton munkába, iskolába, orvoshoz vagy egyéb céllal 
utazóknak kedvezzenek, még ha némi átmeneti kényelmetlenség árán is.

A valódi ok, hogy ez az egész a debreceni észak-nyugati gazdasági övezet fejlesztésével összefüggő
kavics- és kőszállítások miatt szükséges, hiszen ott épül a BMW debreceni autógyára.

Szijjártó Péter még 2018-ban bejelentette, hogy a BMW gyárat épít Debrecenben. A kormány 
mindezt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította, és a 
beruházáshoz szükséges háromszáz helyrajzi számnyi telekvásárlásról döntött. Az itteni földek 40 
aranykorona értékűek; a legjobbnak számítanak Magyarországon. A leendő gyár területén 280 
hektár földdel rendelkező tulajdonosok jelezték, hogy folytatnák a gazdálkodást, de ez nem 
érdekelte a kormányt. Legjobb termőterületeinket hatalmi szóval beépítik. De a beruházó még ennél
is többet kap. Kedvükért az M35-ön új csomópontot építenek, a 33-as számú út egy szakaszát 2x2 
sávossá bővítik, az ipartelep köré 2x1 sávos utat építenek, megépül a debreceni közforgalmú 
logisztikai és konténerterminál. Ehhez villamosítják az oda vezető vasutat és bekötik azt a záhonyi 



fővonalba. A gazdasági övezet teljes ellátását biztosítják villamos energiával, gázzal, víz és 
csatornahálózattal, távközléssel, és a repülőteret is fejlesztik. Mindezt 2-3 éven belül.

Miniszter úr!

Mikor tettek ennyit bármelyik régióban, a magyar emberek kedvéért?

Milyen mérleget tud vonni: mennyi költségbe, környezeti kárba, hány család életének felforgatásába
kerül ez a beharangozott 1000 új munkahely létesítése? Mit érezhetnek azok a szomszédos 
lakóterületen élők, akik a természeti környezet helyett egy iparterületet kapnak szomszédul? Hol 
lelhetők fel az elemzések a teljes nemzetgazdasági költségről és a remélt haszonról?
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