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TiszteltElnőkAsszony!

„Biztosítani tudja-e a kormány a bazai étkezési búza és liszt ellátást a sütőipari árak
eszabadulása nélkM"címmel a HáZs.Zabály 91 .,E-a alapján kérdést kívánok benyújtani

Dr. Németh Imre
földművelésügyi és vidékfejlesztési

minisVerheZ

Tisztelt Miniszter Úr!
Normál esetben átlagosan, évi egymillió tonna búzát exportál Magyarország, ám az idei időjárás
miatt jelentősen, mintegy egyharmadával csökkent a búzatermés mennyisége .

Ennek következtében pedig szigorításra lett volna szükség a búza kivitelével kapcsolatban, az
itthoni szükséglet kielégítése, illetve későbbi import elkerülése érdekében .

A szaktárca korábban a külföldre vihető búza mennyiségének felső határát 300 ezer tonnában
határozta meg.

A környező és az uniós országokban különösen aggasztó helyzet alakult ki, az aszály következtében
nemcsak mennyiségben, de minőségben is jóval rosszabb lett a termés .

Magyarországról viszont csak azt a 300 ezer tonna búzát lehetett volna exportálni, amely az
előzetes számítások szerint a hazai kereslet és a megtermett mennyiség különbözetét jelenti .

Az elmúlt időszakban azonban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium semmiféle
intézkedést nem tett, a kivitel ellenőrzése, korlátozása, a hazai ellátás biztosítása érdekében .

A hazai piacon található búza mennyiségének csökkenése ismételt áremelkedéshez vezet a
pékségekben, a kenyér ára például kilónként akár húsz, huszonöt százalékkal is emelkedhet .

A legpesszimistább jóslatok beteljesülésének valószínűsége is növekszik, hiszen az étkezési búza ára
70-80 százalékkal nőtt egy év alatt, s a tendenciának még nem látni a végét .

A szeptemberi 2,9 százalékos termelői ár-növekedést valószínűleg további, az inflációt meghaladó
áremelkedés fogja követni.



A tavalyihoz képest 60-80 százalékkal kell többet fizetni ma a gabonaféleségekért . Az étkezési búza
tőzsdei ára például 70-80 százalékkal emelkedett az idei novemberi lejáratot figyelembe véve, de a
jövő évi kötések esetenként már átlépték a tonnánkénti negyvenezer forintot .

Az értéktelenebbnek tartott takarmánybúza idén alig 10-15 százaléknyit tesz ki a 2,9 milliós
össztermésből . A többi jó minőségű, és ezért meglehetősen kurrens termék lett a piacon .

Nincs, vagy csak elvétve akad a termelőknél már nagyobb búzatétel, az utóbbi időszak
áremelkedései már csak a kereskedők, spekulánsok számára termelnek profitot .

A hazai ellátás biztosítása, a sütőipari termékek árainak elszabadulása megakadályozása érdekében
szükség lenne a búza- és liszt-export szigorú kontroljára, a kivitel korlátozására . Ma már inkább
lisztet vásárol nagy tételben például Ukrajna, Románia, Szerbia-Montenegró .

Kérdéses, hogy a hazai malmi szükséglet a hazai piacokon rendelkezésre állnak e .

Bulgária, Lengyelország, Románia már hozott az exportot korlátozó, az importot kedvezményező
intézkedéseket .

Kérdezem tehát miniszter urat :

A minisztérium milyen intézkedéseket hozott, és tervez hozni a hazai ellátás biztosítása, a sütőipari
és malmi árak stabilitása érdekében?

Ténylegesen mekkora mennyiségű étkezési gabona és liszt került exportra 2003 .-ban, és ezt az
exportot hogyan ellenőrizte a minisztérium?

Garantálni tudja Miniszter úr, hogy korábbi ígéretének megfelelően, nem lesz szükség jelentős
étkezési gabona és liszt importra?

Rendelkezik e az ország a szükséges mennyiségű tartalékkészlettel ezekből az árucikkekből?
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