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Tárgy: „Már magyar liszt sem lesz? A hazai malomipar is az elherdált nemzeti ipar sorsár a
jut?” című írásbeli kérdésre adott válas z

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján,
K/8785 . számon hozzám benyújtott, „Már magyar liszt sem lesz? A hazai malomipar is az
elherdált nemzeti ipar sorsára jut?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége szerint a z
elmúlt években a magyar malomipar komoly változáson és technológiai megújuláson ment
keresztül, új malmok jelentek meg a piacon, míg mások kénytelenek voltak felhagyni
tevékenységükkel . A hazai malomipar — sok más európai országhoz hasonlóan — még mindig
jelentős kapacitás-felesleggel küzd . A malomipar hazai eredetű gabonát dolgoz fel, és
szemben más élelmiszeripari szakágazatokkal, 100%-ban képes kielégíteni a haza i
szükségletet, nem szorulunk importra .

Megvizsgálva a szakágazatot, a malomiparban jelenleg kb . 120 céget tartunk nyilván,
ebbő l 2014-ben 13 a nagy- és közepes vállalati kategóriába esett, míg 40 kisvállalkozás és 6 8
mikrovállalkozás szerepelt itt . A szakágazat jegyzett tőkéjének külföldi aránya 40 százalék
körüli (ez évek óta változatlan), és a 10 legnagyobb árbevétel ű cég között is csak négyben van
külföldi tulajdon .

A szakágazati koncentrációt figyelve az els ő 5 cég árbevétele (a rendelkezésre álló 2014-
es adatok alapján) a szakágazati teljes bevétel 46 százalékát, az első 10 cégé a 68 százalékát
fedi le — élelmiszeripari szinten nem minősül kimagasló szakágazati koncentrációnak . Ez
alapján egyértelműen nem jelenthető ki az, hogy egy vállalat kiesése megrendítené az ipart .
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Elmondható, hogy egy ilyen sok vállalkozást magába foglaló szakágazatban egy-két cé g
lemorzsolődásaJátalakulása/átsorolása – függetlenül annak méretét ől – a normál piaci
folyamatok része .

Mindazonáltal sajnálatosnak tartom a Siker Zrt .-vel történteket és a jövőben megtesszük
azokat a lépéseket, amellyel a piaci szerepl ők megerősítését elősegítjük.

A Földművelésügyi Minisztérium elkészítette – a szakágazatok szereplő inek bevonásáva l
– Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiáját, amel y
meghatározza azokat a specifikus célokat és a célok eléréséhez szolgáló átfogó eszközöket ,
amelyek segítségével megszüntethetők, vagy legalább is enyhíthetők az ágazat problémái . A
2014-2020 közötti időszakban elérhető EU források felhasználásában kiemelt szerepet kapott
az élelmiszer-feldolgozás fejlesztése . A Vidékfejlesztési Program keretében mintegy 20 0
milliárd forint támogatáshoz juthatnak az els ődleges feldolgozást végző („Annex I" )
élelmiszeripari kisvállalkozások (a pályázati kiírás is megjelent), míg a Gazdaságfejlesztési és
Innováciős Operatív Program (GINOP) keretében a közepes méretű „Annex P' vállalkozások,
valamint a „non Annex” élelmiszer el őállító kis- és középvállalkozások (pl . a sütő- és
tésztaipari vállalkozások) juthatnak támogatási forráshoz.

Képviselő i tevékenységéhez további sok sikert kívánva köszönöm, hogy kérdéseivel i s
segítette munkánkat .

Budapest, 2016. február ,
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