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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: "Számadatokkal is alá tudja támasztani, hogy a 
migráció miatt lesz kevesebb a következő programozási időszakban a mezőgazdasági 
költségvetés? (Megcáfolja az Európai Számvevőszék adatait?)" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az index. hu portálon megjelent „A valóság ellenkezőjével rémisztgeti a gazdákat a Fidesz” című
cikkben a következőket olvashatjuk:

„A kormánypártok egyik legfontosabb vidéki kampányszlogenje az EP-választásokra készülve, hogy
Brüsszel  azt  tervezi,  elveszi  a  támogatást  a földművelőktől,  és inkább a bevándorlás  segítésére
fordítja.  Ha minden úgy lesz,  ahogy a tervekben áll,  valóban jóval  kevesebb pénz  jut  majd az
agrárpolitikára,  de  az  orbáni  narratívával  ellentétben  inkább  a  határok  védelmére,  mint  a
migrációtámogatás irányába csatornázhatja a pénzt az EU.”

A cikkben azt is olvashatjuk, hogy az Európai Számvevőszék a napokban publikált egy elemzést a
következő uniós költségvetésről, amelyben kiszámolták, hogy a kohéziós politika keretében nyújtott
teljes finanszírozáson belül milyen súllyal esnek latba az egyes kritériumok. És hogy ez hogyan
változik az aktuális és a következő ciklus között.

Eszerint a migráció 3 százalékos súlyt kap az új ciklusban. Az ilyen típusú támogatásban azok az
európai régiók részesülnek, ahová a legtöbb menedékkérő érkezik, és a legtöbb olyan projektre van
szükség, amelyek az ő kérelmeik elbírálását, és a társadalomba való ideiglenes beilleszkedésüket
segítik.

Kérdezem Önt:

1. Ön, mint az agrártárca felelős vezetője, minden háttér információ birtokában, felelősen ki
meri  jelenteni,  hogy az agrártámogatások rovására kívánja az EU a bevándorlásra  vagy a



határvédelemre fordítani a forrásokat?

2. Pelczné Gáll Ildikó, korábbi Fidesz-alelnök, jelenlegi európai számvevő nem tud számolni
ön szerint?

Budapest, 2019. április 16.
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