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Írásbelei kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Már magyar liszt sem lesz? A hazai malomipar is az elherdált nemzeti ipar sorsár a
jut? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

A rendszerváltásnak nevezett időszak óta hazánk megszámlálhatatlan gyárat ,

feldolgozóüzemet, közszolgáltatót és egyéb infrastruktúrát veszített el . Ezt a káros folyamatot

láthattuk számos feldolgozóipari vállalkozás esetében is, sajnos még az elmúlt években is .

Most egy újabb ponthoz érkeztünk, hiszen a tatabányai székhelyű Sikér Zrt . – amely az öt

legnagyobb malomipari cég egyike (volt) Magyarországon — cs ődvédelmet kért a napokban .

„A Sikér Zrt.-nek nagy problémát jelentett a Széchenyi Bank csődje is, mert az onnan

jóváhagyott hitelekből kezdték meg szekszárdi üzemük felújítását. A bankcsőd éppen akkor

vont el forrásokat a cégtől, amikor a beruházást a pályázatok miatt már nem lehetett

felfüggeszteni - mondta a lapnak Blazsil . A tulajdonos szerint a malomiparban, az utóbbi

években olyan árverseny alakult ki, amelyben piacb ővülést csak egy másik szereplő kárára

lehetett elérni. Emiatt a termelők még veszteség árán is igyekeztek megőrizni pozícióikat. A



Sikér Zrt. 25 éve létező, kizárólag magyar magántulajdonban lévő cég, amely két európai

színvonalú malommal rendelkezik. Évente százezer tonna búzát őröltet, száz embernek

munkát biztosítva. " — írja az index.hu.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy mikor állítják meg végre azt a

folyamatot, amely során magyar tulajdonban lév ő, tradicionális vállalkozások mennek

tönkre és adják át helyüket — sok esetben — külföldi piaci szerepl őknek? A hazai

malomipar maradéka is eltűnik az Önök kormányzása alatt? Milyen eszközökkel

próbálják megakadályozni a működő magyar malmok számának további működését?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 8 .
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