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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Súlyos tévedésben az agrártárca az idényáras 
élelmiszerek árának alakulásával kapcsolatosan. Terveznek-e bármilyen hathatós intézkedést 
annak érdekében, hogy a hazai fogyasztók által is megfizethető élelmiszerek kerüljenek 
piacra?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Gyöngyösi Márton egykori képviselőtársam, jelenlegi EP képviselő 2019.03.12-én K/5246. szám
alatt írásbeli kérdéssel fordult Önhöz „Milyen eszközökkel biztosítható az idényáras élelmiszerek
keresletének növekedése?” címmel.

A kérdés benyújtásának eredője – amint az a tartalmából is kiderül – nem más volt, mint az a tény,
mely szerint 2018. februárhoz viszonyítva, egy esztendő alatt az idényáras élelmiszerek drágulása
23,3 % volt.

Tisztelt Miniszter Úr válaszában az alábbiakat írta:

„Az  idényáras  zöldségfélék  rövid  távú  áremelkedése  nem  magyar  sajátosság,  Európa-szerte
drágultak a zöldségfélék. Az elhúzódó európai szárazság az elmúlt 40 év legsúlyosabb problémáit
okozta az ágazatban, a zöldségfélék terméshozama jelentősen csökkent. Ugyanakkor ez rövid távú
folyamat, az új termés megjelenésével az árak várhatóan visszatérnek az áremelkedést megelőző
szintre.”

Tisztelt Miniszter Úr! Az új termés megjelent, ahogyan a KSH legújabb azonos tematikájú jelentése
is  a  12  hónap  alatt  bekövetkezett,  2019.  júliushoz  viszonyított  árváltozásról.  Az  adatok  éppen
ellentétesek ahhoz képes, mint ahogyan azt Önök vizionálták.

A mostani jelentés a következőket rögzíti:



„Az élelmiszerek ára 7,8%-kal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség,
friss  hazai  és  déligyümölcs  összesen)  17,1,  a  párizsi,  kolbászé 16,1,  a  cukoré 14,5,  a  szalámi,
szárazkolbász és sonkáé 11,5, a tojásé 8,9%-kal lett magasabb.”

A folyamatos áremelkedés okán lassan megfizethetetlenné válnak a hazai lakosság számára ezek az
alapvető élelmiszerek.

Kérdezem  Tisztelt  Miniszter  Urat,  hogy  terveznek-e  bármilyen  hathatós  intézkedést  annak
érdekében, hogy a hazai fogyasztók által is megfizethető élelmiszerek kerüljenek piacra?

Várom megtisztelő válaszát!
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