
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 85 . §-a alapján,
"Az intervenciós gabonakészletek zárolásáról" a következő országgyűlési határozati
javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2007, július 30 .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

Az országgyűlés . . ./2007. (. .) OGY számú határozata

Az intervenciós gabonakészletek zárolásáról

2. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba .

Budapest, 2007 . július 30.

Indokolás

Az elmúlt hetek és hónapok mezőgazdaságot sújtó kormányzati intézkedései és az előre nem kalkulált
mértékű szélsőséges időjárás miatt ősszel hatalmas mértékű élelmiszerár-emelkedéssel kell számolni . Az
előrejelzések szerint 40 %-kal is nőhet a kenyér és a hús ára, a tojás darabja pedig 50 forintba is kerülhet .
Ezeket az alapvető élelmiszereket mindenki vásárolja, így ezek drágulása hatalmas nehézségeket fog
okozni a szegényebb sorban élő emberek és családok számára .

A Kormány korábban számos olyan megszorító intézkedéssel sújtotta a mezőgazdaságot, amelyek
lehetetlen helyzetbe hozták a gazdákat . Most pedig bebizonyosodott, hogy a Kormány tehetetlen és
alkalmatlan arra, hogy kezelje a helyzetet, hiszen bár már korábban világosan látni lehetett, hogy mi
következik, semmit nem tettek és nem is tesznek annak érdekében, hogy elejét vegyék a drámai
élelmiszerár-emelkedésnek .

A Fidesz ezért határozati javaslatot nyújt be, mellyel meg lehet akadályozni az áremelkedés drámai
mértékét :

Azt javasoljuk, hogy zárolják az intervenciós gabonakészletet és haladéktalanul kezdjék meg az EU
illetékeseivel az erről szóló tárgyalást . Ezzel a készletmegtartással tompítani lehetne a takarmánygabona
igényt és az ezzel párosuló áremelkedést, és ezen keresztűt mérsékelni lehetne az élelmiszerár-emelkedést .
A megváltozott agrárpiaci helyzetben Magyarországnak nem érdeke a területén található intervenciós
gabonakészletek külföldre történő eladása, hiszen erre a mennyiségre igen nagy szükség van idehaza is az
állattartók körében .

Képviselői önálló indítvány

azonnali hatállyal zárolja a Magyarországi intervenciós raktárakban található intervenciós
gabonakészleteket ; egyúttal függessze fel az intervenciós gabonakészletek raktárakból történő
kiszállítását.

haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az Európai Unió illetékesével az intervenciós raktárakban
található gabonakészletek megvásárlásáról .

ont Sándor
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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