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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: "Miniszter Úr ígérete ellenére miért nem fizették ki az őshonos 
állattartóknak járó támogatásokat?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A kormányzat pályázatot hirdetett a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának megőrzése érdekében. A támogatás célja ezeknek az alacsony létszámmal 
rendelkező állatfajtáknak tenyésztésben történő megőrzése - a fajta eredeti tartási és takarmányozási
körülményeihez hasonló feltételek mellett. A pályázat pénzügyi forrása az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap. A projektben résztvevők vállalták, hogy a kapott támogatáson felül önerőből 
finanszírozzák az állatok tartását.

Nos, a valóság az, hogy nekik teljes egészében önerőből kell biztosítaniuk a különleges állattartás 
költségeit, mivel a kifizetések hatalmas csúszásban vannak. 2020-at írunk, de még 2017-es 
kérelmek kifizetésében is vannak elmaradások, a 2018-ban és 2019-ben esedékessé vált 
kifizetésekről még szó sincsen. Ez mintegy 2500 gazdálkodót érint.

Ők hiába is érdeklődnek a kifizető vagy elbíráló hatóságnál, csak semmitmondó mellébeszélést 
kapnak. A projekt brüsszeli forrása rendelkezésre áll - a magyar gazdaság egyébként is nagyszerűen 
teljesít, amint azt Önök állítják – így érthetetlen a kifizetések elmaradása. Ez a felelőtlen 
kormányzati magatartás sok állattartót kényszerített már az állomány leépítésére, vagy sodort 
adósságba, ami a kártalanítás jogos igényét is felveti.

Ebben a témában tavaly november 11-én azonnali kérdést intéztünk Miniszter Úrhoz. Válaszában 
Ön elismerte, hogy valós problémáról van szó, és válaszát a következőkkel fejezte be: „Azt tudom 
önnek ígérni, hogy ahol az ellenőrzések lezajlottak, ahol a pontos adatszolgáltatás megtörtént, 
garantálom önnek, hogy még az idei esztendőben pénzüknél lesznek a gazdák.”



Nos, az ellenőrzések megtörténtek, a kifizetések viszont elmaradtak. Ezért kérdezem Miniszter 
Urat, mi az oka annak, hogy nem sikerült ígéretét teljesítenie?

Tisztelettel várom érdemi válaszát.
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