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Kövér László úrnak,
az Országgy ű lés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumo t
vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Milyen intézkedéseket kíván tenni a kormány a magyar almatermesztés megmentése érdekében? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Sajnos egyre jellemzőbb, hogy a zöldséges standok polcain az egyébként kiváló min őségű magyar alma
helyett olasz és lengyel almákkal találkozhatunk . Elgondolkodtató, miért éri meg ezekben az országokban
almát termeszteni, hogyan adhat náluk kiegészítő vagy teljes megélhetést biztosító jövedelmet, háztartáso k
számára munkahelyet, miközben nálunk éppen ellenkez ő irányú mozgások figyelhetőek meg: egykor virágzó
almáskertek mára siralmas képet mutatnak .

A vészharangot legutóbb a FruitVeb, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanác s
kongatta meg. A szervezet szerint tíz éven belül az elvesztett külföldi piacaink mellett a hazai boltokban is a
lengyel alma veheti át a magyar alma helyét .

Tisztelt Miniszter Úr !

A magyar zöldség- és gyümölcstermesztés a magyar mez őgazdaság egyik fő kitörési pontja, amelyhez itt a
Kárpát-medencében minden természetes feltétel adott . Ezért azt gondolom, hogy jól átgondolt, szakmailag
megalapozott és gyors intézkedésekkel a magyar alma termelése visszakerülhet arra a szintre, amelyre a z
említett természetes feltételek és a magyar emberek munkaszeretete képessé teszi . Várom tájékoztatását a z
almatermesztés fellendítése érdekében várható kormányzati intézkedésekrő l !

Végezetül jelezni kívánom, hogy a 2016 . október 11-én kelt levelemre érkező válasza nem jutott el hozzám .

Budapest, 2017 . augusztus 21 .
Tisztelettel,

ider Tamá s
Jobbik'agyarországért Mozgalom
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