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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Kezelik-e a 2004, évi gabonapiaci feszültségeket?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez .

Tisztelt Miniszter úr!

A hivatalos nyilatkozatok szerint 2004-ben hazánkban az összes kalászos gabona

termésmennyisége 8,4 millió tonna . Ez egyfelől igen örvendetes, hiszen az átlagosnál jóval

nagyobb termésnek felel meg . A termés minősége is jó-közepesnek bizonyult . Másfelől ez

komoly értékesítési, piaci, tárolási feszültségeket okozott az érintett termelőknél .

Az új termésű étkezési búza ára 21-24 ezer Ft/t között alakult, míg a takarmánybúzáé -

melynek nagy része egyébként eléri az EU szabványt - 17-21 ezer Ft/t között mozgott . Ezek

az árak jelentősen alatta maradtak azoknak a túlhevített várakozásoknak, amelyet a

közvélemény táplált az EU gabonapiaci feszültségekért?

Kérdezem tehát miniszter urat felelősnek érzi-e magát az FVM a kialakult gabonapiaci

feszültségekért?

1 . A felelőtlen politikusi nyilatkozatokért, amelyek 26 ezer Ft/t árról szóltak (Magda Sándor,

Pásztóhy András stb .)?

2. A termelők jelentős részének tájékozatlanságáért, hogy az intervenciós ár csak november

elseje után lép életbe, és ezt követően 1-2 hónap múlva lesz belőle „guruló" forint?

3 . Hogy a termelőknek nem az intervencióra, hanem a tényleges piaci értékesítésre kell

törekedniük?

4. Hogy szeptember közepéig mindössze 100 ezer tonna az exportált búza mennyisége,

miközben a hazai igényeken túl mintegy 3 millió tonnát kellene exportálni?
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5 . Hogy az intervenciós tárolásra történő raktárfelajánlás mértéke 1,9 millió tonna, amelynek

mindössze a fele felel meg az MVH által megszabott túlságosan szigorú feltételeknek?

A várhatóan kedvező, mintegy 8 millió tonna kukorica az összes gabonatermést 16 millió

tonnára fogja növelni, amely további piaci, tárolási gondokat gerjeszt . Az már látszi, hogy az

FVM által eddig tett lépések nem elégségesek a jelenlegi és a várható feszültségek

levezetésére .

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2004 . október 4 .

Czerván
Fidesz - Magyar Polgári S vetség
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