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Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
hozzám intézett, „Mi történt? Megbeszéljük? II.” című, K/8825. számú írásbeli kérdésére az
alábbi választ adom.

Ahogy arra bizonyára Ön is emlékszik, 2016 . január 29-én, K/8677-es számon írásbeli kérdés t
nyújtott be hozzám, amelyben röviden ismertette velem, hogy milyen okból kezdett érdeklődni
a vidékfejlesztés iránt. Őszintén örülök, hogy nem csak a jelenlegi helyzetre, hanem a történeti
mélységre is nyitott Képvisel őtársam, így érdekl ődik a szocialista fejlesztéspolitik a
hiányosságairól.

Mindenekelőtt, 2010 előtt a szocialista kormányzat egy, az agrárberuházások megvalósításáho z
egyáltalán nem illeszkedő, rugalmatlan és az ügyfeleket túlzott szankciókkal sújtó agrár -
vidékfejlesztési pályázati rendszert épített ki és m űködtetett. A Közös Agrárpolitika
támogatásainak kifizetése erősen koncentrált volt, amelynek eredményeképpen a források 50
százaléka az ügyfelek egy százalékához, míg a források 75 százaléka az ügyfelek ö t
százalékához érkezett . Önök tehát nem a gazdatársadalmat szolgálták ki, hanem egy sz űk,
kiválasztott réteget. Ezen túlmutatóan a munkaer őt kiváltó technológia-fejlesztéseket (ilyene k
például a nagy munkagépek, a nagy teljesítményű szántóföldi traktorok, kombájno k
beszerzése) előtérbe helyezték a munkahelyteremtő fejlesztésekkel szemben. Ennek
köszönhetően 2010 előtt csökkent az agráriumban foglalkoztatottak száma . A fiatal
gazdatársadalmat kifejezetten sújtotta, hogy csupán 8,25 milliárd forint támogatást terveztek a
2007-2013 közötti vidékfejlesztési programban, amit később csak a gazdák jelentős nyomására
voltak hajlandóak megnövelni . Végül a 2010 utáni Kormányok intézkedései kellettek hozzá,
hogy a fiatal gazdák támogatásai a szocialista tervezethez képest tízszeresére növekedjenek.
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2. melléklet 43 .
pontjában

	

foglaltak

	

megvalósulása

	

érdekében

	

mellékelten

	

megküldöm
Dr. Vadai Ágnes (független) országgyűlési képviselő „Mi történt? Megbeszéljük? II.” című,
K/8825. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.
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