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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az interpelláció címe: "Hogyan védhetők meg a termeléshez kötött uniós agrártámogatások?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Mezőgazdasági  és  Halászati  Tanács  legutóbbi  brüsszeli  ülésén  Magyarország  nyilatkozatban
kérte, hogy a termeléshez kötött agrártámogatások a 2020 utáni időszakban legalább a jelenlegi
szinten megmaradjanak, vagy ha van rá lehetőség, akár növekedjenek is.

Ezzel  szemben  az  Európai  Bizottság  azt  javasolja,  hogy  a  jelenlegi  13  plusz  2  százalékról  a
Magyarországnak járó közvetlen támogatási keret 10 plusz 2 százalékra csökkenjen.

A termeléshez  kötött  támogatások  rendszere  jellemzően  valamilyen  nehézséggel  küzdő  ágazat
kiegészítő támogatására biztosít lehetőséget, ezért fontos kérdés, hogy a jövőben mekkora lesz a
mértéke és mely ágazatokra lesz adható a támogatás. Ezzel a közvetlen kifizetési formával akkor
élnek  a  tagországok,  amikor  fontos  az  ágazat  versenyképességének  vagy  életképességének
megőrzése.

Magyarország  érdeke  a  támogatás  hatályának  szélesítése,  hiszen  adódhatnak  olyan  helyzetek,
amelyek újabb ágazatok bevonását tehetik indokolttá. Emellett Magyarország egy olyan új Közös
Agrárpolitika elfogadásában érdekelt, amelyen keresztül a magyar gazdák a lehető legegyszerűbben
igényelhetik, és kaphatják meg az őket megillető támogatásokat.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja a kormány azon törekvését, hogy a magyar gazdák az
unió következő költségvetési időszakában ne kapjanak kevesebb támogatást.

Ez  se  agrárpolitikai  okból  ne  következzen  be,  sem  pedig  azért,  mert  például  a  források
átcsoportosításával Brüsszelben inkább a migrációt támogatnák.



Nekünk az a közös érdekünk, hogy támogassuk a magyar agrárgazdaságot,  megvédjük a benne
dolgozók megélhetését és a magyar termőföldet, ezzel meggátoljuk az élelmiszerárak indokolatlan
növekedését. Az uniós tervek viszont ezt eredményezhetnék.

Mindezt  ráadásul  egy  olyan  időszakban,  amikor  a  nemzetgazdaság  tavalyi,  5,6  milliárd  eurós
külkereskedelmi többletéhez az agrárgazdaság 2,9 milliárd euróval járult hozzá. A mezőgazdaság
beruházásai  2018-ban  ismét  tovább  tudtak  növekedni,  részesedésük  a  nemzetgazdaság
beruházásaiból 4,1 százalék volt.  A stabil  pénzügyi háttér,  a termelés növekvő jövedelmezősége
segítették, és folyamatosan segítik a nemzetgazdaságilag oly fontos mezőgazdaság beruházásainak
bővülését.

Ezek alapján kérdezem tisztelettel Miniszter Urat,

Hogyan, milyen eszközökkel védhetőek meg a magyar gazdáknak szánt uniós támogatások? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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