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KÉRDÉS
az Országgyűlés Elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Asszony!

„Megváltozott piaci viszonyokból adódó nehézségek?" címmel a Házszabály
91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Gráf József Miniszter úrhoz .
A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A Szárnyas 2000 Kft . egy évtizede végez mezőgazdasági szolgáltatásokat vá-
lasztókerületemben. A cég profiljába tartozik a gabona felvásárlás és továbbér-
tékesítés. Az idei évben is megkezdték az előkészületeket a tevékenységük foly-
tatására. A cég a választások előtti piaci viszonyokat vette figyelembe . Nem
kalkulálhattak a költségvetés nehéz helyzetével, valamint a forint gyengülésével,
ami a választások után keletkezett, így egy teljesen új piac jött létre. A piaci vi-
szonyok között a Kft. szerződései tarthatatlanok, azok betartása a cég felszámo-
lását vetítik elő .

Kérdezem Miniszter Urat, hogy mennyi cég van az országban, akik hasonló
okokból kifolyólag nehéz helyzetbe kerültek?
Van-e a minisztériumnak terve arra vonatkozóan, hogy az önhibájukon kívül
krízishelyzetbe került társaságokat valamilyen módon átsegítsék .

Mohács, 2006- augusztus 10.
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Szárnyas 2000 Kft .

7781 Lippó, lfúság u . 9 .

Tel: 20/9111-721

Tárgy: állásfoglalás kérése

Tisztelt Dr . Hargitai János Képviselő úr!

A Kft az elmúlt egy évtized alatt mezőgazdasági szolgáltatást végez kb . 50 km körzetben,
amely a megtermelt gabona termelésében, felvásárlásában, (szárításában, tisztításában) és
tovább értékesítésében nyilvánul meg. Ebben a körzetben dolgozó egyéni gazdálkodók és
kisebb gazdálkodó társaságok a korábbi évek kapcsolattartása alapján az idén is jelezték
termékeik cégünkön való értékesítését . Ez kukoricára vonatkoztatva 12-15 ezer tonna
terményt jelent, melynek jobb áron történő felvásárlásának érdekében a korábbi évekhez
hasonlóan az év első negyedében nagyobb cégek felé szerződés formájáéban értékesítettünk
(60-70%-a várható terménymennyiségnek) . Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a szezonban
felajánlott árhoz képes 1-2 ezer FT/ tonna árral jobbat tudunk kifizetni . Az idei év elején
februárban és márciusban kötöttünk 23 .000 Ft és 23.200.- Ft-os áron kukoricára szeptemberi-
októberi szállítási határidőkkel . Ekkor az Euró ~ árfolyama 2006.02.21 . 2541,75 Ft és
2006. 03.21 263,99 Ft és 2006.04.24. 262,55 Ft volt. A hatalmon lévő kormány kormányfője
és pénzügyminisztere mind a választások előtt, mint közvetlen a választások után kiállt
amellett, hogy a gazdaság stabil a forint erős és minden a legnagyobb rendben van. Ezt
követően a forint rohamosan gyengült és ma már 275-283 Ft között ingadozik, amelynek
következtében a ma köthető szintén szeptember- októberi kukoricaa felvásárlási ár 26-27 Ezer
FT/tonna ár közé esik. Ebből következik, hogy a korábba az év első negyedében megkötött
szerződésekhez képest a kukoricaa felvásárlási árának 3-3,5 ezer forinttal lett drágább . Így a
már cégünk által megkötött 7 ezer tonna kukorica vonzatában fedezet vásárlás kikényszerítése
esetén 21-24 M Ft-os veszteséget jelent, ami a társaság teljes felszámolását jelenti az ott
dolgozók és családjaikra vonatkozóan is. Gyakorlatban az egyéni gazdálkodók, és kisebb
gazdasági társulások cégünkkel kapcsolatban az egy évtizede fennálló kölcsönös bizalom
alapján dolgozik, így ezekkel a Kft-nek nincs érdemben követelhető szerződése . Úgy
gondolom, hogy a fentiekben vázolt nem valós gazdasági helyzet állítása és bizonygatása
miatt nem mehetnének tönkre, sem a kisebb gazdálkodók sem pedig a mi cégünk .

A probléma több gazdálkodó egységet érint, hiszen valamilyen szinten mindenki igyekezet a
várható termék mennyiségének bizonyos százalékát jobb ár reményben értékesíteni az év
elején (saját és a felvásárolt termény egyaránt) . A probléma megoldásával kapcsolatban
kérem a T. Cím állásfoglalását .

Lippó, 2006. július 27 .

Köszönettel

Dr. Széles Ferenc

ügyvezető igazgató
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