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Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Nem minden arany, ami ízlik! Társadalmi igény az egészséges, biztonságos élelmiszerekre:
quo vadis, Magyarország?” címmel, a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtan i
Orbán Viktor miniszterelnökhöz . Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszterelnök űr!

A gazdaság fejlődésének, ezáltal hazánk gyarapodásának alapvető s megkerülhetetlen
feltételei közé tartozik az egyén és a társadalom testi-lelki egészségének meg őrzése ,
helyreállítása, fejlesztése . Az egészségtudatos nevelés és életmód, a minőségi,
egészségmegtartó, betegségmegel őző táplálkozás feltételrendszerének kialakításában, az
egészségre ártalmatlan, káros anyagoktól mentes élelmiszerek társadalom számára történ ő
biztosításában kiemelt felel ősség terheli a mindenkori magyar államot és kormányzatot .
Magyarország természeti adottságai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, agrokulturáli s
hagyományai, a magyar emberek gasztronómiai hozzáértése kellő alapot teremthetne hazánk
megfelelő élelmiszerekkel történő ellátásához, azonban az elmúlt évtizedek statisztikai adatai
és tapasztalatai alapján elmondható, hogy a hazai ételkínálatban jelent ős mennyiségbe n
jelentek meg a gyorsétterem-láncok által el őállított élelmiszerek .
Számos nemzetközi és hazai tudományos kutatás eredménye alapján megállapítható, hogy a
multinacionális gyorséttermek által forgalmazott termékek rendkívül magas kalóriaértéke, só -
és zsírtartalma egészségre fokozottan káros, s e káros hatások mind önmagukban, mind má s
egészséget károsító környezeti és egyéb tényez őkkel együttesen jelentős mértékben rontják a
magyar társadalom egészségügyi mutatóit, továbbá a halálozási statisztikákat .
A gyorsétterem-láncok üzletpolitikájában – elítélendő módon – kiemelt figyelmet érdemel a
jövő generációját megcélzó marketinghadjárat, melyben meghatározott termékek vásárlás a
esetén gyermekeink részére – helytelenül – ajándéktárgyakat és játékokat osztanak, káros
hatást gyakorolva ezzel az általuk forgalmazott, többségében egészségtelen élelmiszerekkel a z
eljövendő generációk, gyermekeink számára (p1 . : Happy Meal játékok) .
A Nemzeti Együttműködés Programjában a Kormány feladataként szerepel a hazai piac j ó
minőségű, egészséges magyar élelmiszerrel történő ellátása, valamint hatékonyabb és erősebb
élelmiszer-biztonság és élelmezés-egészségügyi intézményrendszer kiépítése, továbbá a
megbízhatatlan eredetű élelmiszerek kereskedelemből történő kizárása .
A Kormány eddigi tevékenysége a polgárok számára teljes joggal adhat okot bizakodásra ,
azonban a magyar társadalom egészségi állapotának javítása, utódaink, az eljövendő magyar
generációk jólétének s jóllétének biztosítása érdekében számos további intézkedés válhat mé g
szükségessé az el őttünk álló elkövetkezendő esztendőkben.



A gyorsétterem-láncok által kínált élelmiszerek pontos tápanyag-összetételének feltüntetése, a
külföldről származó gyenge minőségű élelmiszerek és adalékanyagok hazai forgalomb a
hozatala megakadályozásának er ősítése, a gyermekek számára gyorséttermi ételek mellé
adható ajándékok juttatási lehetőségeinek szűkítése, számukra éttermek melletti sportterek ,
játszóterek kialakításának, valamint az ételek negatív hatásaira vonatkozó tájékoztatá s
kötelezővé tételének előírásával nagymértékben javítható lenne társadalmunk, különö s
tekintettel gyermekeink egészségi állapota .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Milyen eszközei és lehetőségei vannak jelenleg a Kormánynak a fent ismertetett célo k
megvalósítására, az egészséges táplálkozás támogatására, a gyenge min őségű külföldi
élelmiszerek kiszűrésére, s eddig milyen lépéseket tett a Nemzeti Együttműködés Kormánya
az élemiszerbiztonság erősítésére? Várható-e az elkövetkez ő időszakban a gyorséttermek
tevékenységére és működésére vonatkozó szabályozás további, társadalmunk érdekeit
szolgáló, egészségünket védő – az Európai Unió irányelveit figyelembe vevő –, a Kormány
által kezdeményezett módosítása, s e területen milyen további kormányzati stratégiai lépések
várhatók?

Várom Miniszterelnök Úr megtisztelő válaszát !

Budapest, 2011 . június 14 .

Lázár J nos
Fidesz – Magyar Polgárit Szövetség


	page 1
	page 2

