
ooloine .

FÖLDMŰVELÉSÜGYI

MINISZTI"RIUM

DR. FAZEKAS SANDO R
mm[szter

Qr$Z.clgci~ nki4:.

Irományszári. ,K`/1G 3 8
n

Érkezett. 2017 FEBR 0 B .

Ügyiratszám : PTKF/.l 62/2/2 01 7.
Magyar Zoltán úr
országgyűlési képviselő részére

Jobbik Országgyűlési Képviselőcsoportja

Országgyűlés Irodaháza

Budapest
Széchenyi rkp. 19 .
135 8

Tárgy: „A madárinfluenza pusztítására ráerősít a Kormány mulasztása?” című írásbel i
kérdésre adott válasz

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/13698. számon „A madárinfluenza pusztítására ráer ősít a Kormány
mulasztása?” című írásbeli kérdésére a következ ő választ adom.

Képviselő Úr kérdésének megválaszolásához engedje meg, hogy rövide n
tájékoztassam a baromfi ágazatban elérhet ő támogatási konstrukciókról . A
Földművelésügyi Minisztérium által működtetett baromfi állatjóléti támogatás a z
egyik legfontosabb nemzeti támogatási konstrukció, amelynek keretösszege a kezdet i
4 milliárd forintról mára 12 milliárd forintra növekedett . 2016-ban bevezetésre került
egy második állatjóléti támogatás is, amely az étkezési tojást termel ő tyúkállományok,
valamint tenyészbaromfi fajok tartói számára érhető el további 1,2 milliárd forinto s
kerettel . A baromfi ágazat 2,5 milliárd forint keretösszeggel szintén
kedvezményezettje az állatbetegségek megel őzésére és felszámolására nyújtható
támogatásnak, továbbá az állati hulla biztonságos elszállítási és ártalmatlanítás i
támogatásnak is .

Fentieken túl a baromfi ágazat finanszírozásához rendelkezésre állnak állami
szerepvállalással működő kedvezményes hitelprogramok is . A kisebb üzemméretű
gazdaságok forgóeszköz finanszírozásában fontos szerepet tölt be az Agrár Szécheny i
Kártya Folyószámlahitel, továbbá elérhet őek az MFB Agrár Forgóeszköz
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kedvezményes hitelei is a baromfi szektor számára . A kedvezményes hitelekhez az
agrártárca kamattámogatást és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány álta l
nyújtott kezességhez kezességvállalási díjtámogatást nyújt .

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő l szóló 2008 . évi XLVI. törvény álta l
meghatározott járványügyi intézkedések végrehajtása során keletkez ő közvetlen károk
ellentételezéseként (leölések, megsemmisítések) eddig 1,2 milliárd Ft került kifizetésr e
az állattartóknak .

A madárinfluenza miatt keletkezett károk felmérésére folyamatos egyeztetéseke t
folytatunk a Baromfi Terméktanáccsal (a továbbiakban : BTT). A vágóüzemi és a tartói
oldalon felmerülő közvetett károk kimutatását a BTT 2017 . január közepén bocsátotta
rendelkezésre .

Az ágazatban jelentkező termel ői közvetett károk kompenzálásának lehetsége s
módjait, tekintettel az állami támogatásokra vonatkozó unós szabályokra is, a tárc a
vizsgálja és az ehhez szükséges forrásokat elkülöníti .

A feldolgozó üzemeknél a madárinfluenza miatt keletkezett munkaer ő-piaci
problémák kezelése túlmutat a tárca hatáskörén. A madárinfluenza által okozott
foglalkoztatási nehézségek enyhítése érdekében a baromfik vágását, illetv e
feldolgozását végző vállalkozások számára jelenleg is elérhető a munkahelymegőrző
támogatási program, amely a kedvezményezett tevékenységi körét ől függően általános
és mezőgazdasági csekély összegű támogatás formában működik .

Képviselő Urat biztosíthatom arról, hogy a tárca mindent megtesz annak érdekében,
hogy a rendelkezésre álló források maximális hatékonysággal történ ő felhasználásáva l
segítsen az ágazati problémák megoldásában .

Köszönöm, hogy kérdéseivel is segítette munkánkat .

Budapest, 2017 . február „ g .”
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