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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/8723.
számon hozzám benyújtott, „A támogatások elmaradásai veszélyeztetik a tavaszi
munkálatok megkezdését?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom .

A legutóbbi uniós reformnak köszönhet ően a Közös Agrárpolitika (a továbbiakban: KAP)
támogatásai a 2015-ös támogatási évt ől kezdődően jelentő sen átalakultak. Ez az átalakulá s
főképp a közvetlen területalapú, illetve az állatlétszám alapú támogatások területén számo s
olyan új szabályozási elem bevezetésével járt, amelyre addig nem volt példa a z
agrártámogatások területén . Ezen újdonságok (mint például az úgynevezett zöldítés i
támogatás) a megel őző támogatási rendszerhez képest jelentős többletkötelezettségek
betartását követelik meg a gazdálkodók részéről, illetve többlet ellenőrzési feladatot
jelentenek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban : MVH) számára . A
gazdák érdekében például a nem teljesen pontosan bejelölt ökológiai fókuszterületeket a nyár
folyamán még bizonyos keretek között módosítani is lehetett, viszont ez szükségszer űen azzal
járt, hogy a támogatási döntések is némiképp kitolódtak .

Az MVH munkatársainak erőfeszítései a 2015-ös támogatási év folyamán arra irányultak ,
hogy zökkenőmentesen hajtsák végre a megváltozott körülmények miatt bonyolultab b
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agrártámogatási kérelmezési és ellenőrzési feladataikat, amely során sok esetben más szerve k
munkájára is támaszkodnak (pl . Földmérési és Távérzékelési Intézet, Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) . A sikeres kérelmezési id őszak
lezárulásával és egyes ellenőrzések elvégzése után az MVH 2015 októberében elkezdte a z
előlegek folyósítását a közvetlen uniós támogatások, illetve egyes átmeneti nemzeti
támogatások esetében . Ki kell emelni, hogy el ő leget csak azon gazdálkodók esetében lehet
fizetni, akiknél a közösségi és a hazai jogszabályok által el őírt adminisztratív és helyszíni
ellenőrzések már lezárultak . Ahol csak részben történt meg az ellen őrzés, egyes esetekben ott
is történhetett elő legfizetés, de csak a kérelem már leellen őrzött része alapján, a még nem
ellenőrzött részek után járó összeg, illetve az összes lehetséges további szankció és ellen őrzési
megállapítás lehetséges jogkövetkezményeinek levonása mellett . Mindezen feltételek mellett
az MVH 2015-ben több mint 130 milliárd forint el ő leget fizetett ki az érintett mezőgazdaság i
termel őknek, amely arányaiban EU-28 összehasonlításban is az élmez őnyt jelenti. Az
elő legfizetés viszonylag magas mértékét az a tény is segítette, hogy magyar kezdeményezésr e
a közvetlen kifizetések esetében 50% helyett akár 70 % elő leg is kifizethető volt.

Fontos azt is kiemelni, hogy míg a korábbi id őszakban csak két különböző támogatás
esetében történt elő legfizetés, addig 2015-ben nyolc különböző jogcímen utalt elő leget az
MVH, köztük az egységes területalapú támogatás (a továbbiakban: SAPS) mellett olyan
fontos jogcímeken, mint a termeléshez kötött tejelő tehén támogatás, vagy a kisgazdaságo k
átalánytámogatása .

A közvetlen támogatásokon túl az MVH a vidékfejlesztés, a nemzeti agrártámogatások és a
piaci támogatások vonatkozásában is rekordösszegű kifizetést teljesített 2015-ben; így
mintegy száz jogcímen összesen közel 800 milliárd forintot utalt a termel ők számlájára.
Összegzésként megállapítható, hogy nemcsak az el ő legek, de az egyéb nagyszámú támogatás i
jogcím időben történő kifizetésével az MVH nagymértékben segítette a magya r
gazdálkodókat, így számos európai országgal ellentétben az év közben tapasztalt rendkívül i
nehézségeket – tej és sertés árcsökkenés, jéges ő, aszály – is az ágazat nagyobb
megrázkódtatások nélkül átvészelte, ső t az évet kiváló pénzügyi mutatókkal zárta .

A támogatások kifizetése természetesen nem állt meg, így 2016 január-februárjában mind a
közvetlen, mind pedig az egyéb nemzeti és piaci táiilogatások kifizetése tovább folytatódott .
Jelenleg elmondható, hogy a legnagyobb kifizetéssel járó támogatás, a SAPS esetében a z
érintett ügyfelek több mint 95%-a már részesült kifizetésben, ami a végs ő kifizetési határidő
napját – 2016 . június 30 . – tekintve nagyon jó aránynak tekinthet ő . Február hátralevő
részében a szükséges ellenőrzések lezárulása után további jogcímeken is folytatjuk a
támogatások kifizetését, és továbbra sem számolunk e téren elmaradással . Természetesen
minden ütemes teljesítésnél vannak és lesznek olyan – els ősorban bonyolultabb ellenőrzéssel,
vagy azokból eredő kockázatokkal érintett – esetek, melyek csak a kifizetési határid ő vége
felé lesznek lezárhatóak, de ezek számát a lehető legalacsonyabbra kívánjuk szorítani .
Törekvésünknek megfelel ően a kifizetéssel nem érintett gazdálkodók száma már februárra 5 %
alá csökkent, s minden erőfeszítésünkkel azon vagyunk, hogy minél több jogos támogatás t
teljesítsünk, jóval a jogszabályok által adott határidőt megelőzően.

Ezzel kapcsolatban ismételten felhívom Képviselő Úr szíves figyelmét azokra az unió s
jogszabályi el ő írásokra, amelyek értelmében az MVH a kifizetéseket – így a tavaly novembe r
30-án lezárult elő leg kifizetéseket éppúgy, mint a jelenleg folyamatosan utalásra kerül ő SAPS
részfizetést, illetve a tavasz végén várható végkifizetéseket – csak lezárult ellen őrzések
alapján hagyhatja jóvá . Az ezen előírásokkal ellentétes gyakorlat – vagyis az ellenőrzések
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lezárása nélküli kifizetés — következtében súlyos büntetést állapíthatnak meg Magyarországr a
nézve a tagállami kifizetések jogszerűségét ellenőrző közösségi vizsgálat során . Ezen
büntetések elkerülése a magyár gazdák érdekében ugyanolyan kiemelt fontosságú feladat ,
mint a jogosult és ellenőrzött támogatások haladéktalan kifizetése .

Kérem válaszom elfogadását .

Budapest, 2016 . február „
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