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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kocsis-Cake Olivio 
(Párbeszéd) országgyűlési képviselő „Az új KAP költségvetési időszakában milyen eszközökkel 
kívánják segíteni a kis- és közepes gazdaságokat?” című, K/16801. számú írásbeli választ igénylő 
kérdésére adott válaszomat.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Dr. Nagy István 
miniszterhez benyújtott, „Az új KAP költségvetési időszakában milyen eszközökkel kívánják segíteni
a kis- és közepes gazdaságokat?” című, K/16801. számú írásbeli kérdésére – a miniszter 
megbízásából – az alábbi választ adom.

Mint az Ön előtt is ismert, az uniós és a hazai mezőgazdaság folyamatosan jelentős kihívásokkal
néz szembe. Erre is válaszul módosul a Közös Agrárpolitika szabályrendszere. Az Európai Unió hét
évre – a 2021 és 2027 közötti időszakra – vonatkozó költségvetési tervezési üteméhez igazodóan
lehetőség van az agrárpolitika terén is átalakításokat kezdeni. Mivel az uniós költségvetésről szóló
megállapodás  az  előzetesen  remélthez  képest  később  került  elfogadásra,  az  agrárpolitika
vonatkozásában  2  éves  átmeneti  időszakot  (2021.  és  2022.  naptári  év)  követően  kerül  majd
bevezetésre az új keretek mentén kialakított szakpolitikai feltételrendszer.

Magyarország  számára  a  Közös  Agrárpolitika  reformjára  irányuló  tárgyalások  kezdete  óta
kiemelten  fontos  cél  volt  az  agrárpolitika  környezeti,  gazdasági  és  társadalmi  céljai  közötti
egyensúly elérése. A három évig tartó tárgyalások során a magyar szakértők és vezetők mindvégig
következetes,  határozott  álláspontot  képviseltek,  így  elszántságunk  meghozta  gyümölcsét.  A
politikai  kompromisszumnak több olyan eleme is  van,  amelyek révén érdemi segítséget  tudunk
nyújtani a kis- és közepes gazdaságoknak.

Az elhúzódó uniós döntéshozatal  és jogalkotás miatt  még folyamatban van a 2023-tól kezdődő
időszakra  vonatkozó  hazai  támogatási  rendszer  működési  struktúrájának  a  kidolgozása,  az  a
Stratégiai Tervünk elfogadásával válik véglegessé. A tagállami Stratégiai Terveket legkésőbb 2021
év végéig szükséges benyújtani. A Stratégiai Terv elnevezésű dokumentum a KAP keretei között
biztosított  összes  közvetlen támogatást,  piaci  és  vidékfejlesztési  támogatást  is  magában foglalja
majd.  Előzetesen  elmondható,  hogy  az  uniós  jogszabályi  keretek  között  minden  lehetséges
intézkedést alkalmazni kívánunk, amely a kis- és közepes gazdaságok helyzetét biztosítja és javítja,
hiszen agrárpolitikánk fókuszában jelenleg is ez a gazdálkodói kör áll.

A közvetlen támogatások esetében már látható, hogy bővül a kisgazdaságok számára biztosítható
előnyök köre: több beavatkozási lehetőség és egyszerűsített szabályrendszer keretében továbbvihető
és  fejleszthető  a  jelenlegi  támogatási  környezet.  Ezen felül  2023 után  is  érdemi  segítséget  fog
jelenteni  a  kis-  és  közepes  gazdaságok  számára  a  termeléshez  kötött  támogatások  és  a  fiatal
mezőgazdasági termelők támogatási jogcímeinek a folytatása.

A vidékfejlesztési támogatások esetében lényegében valamennyi alkalmazni tervezett intézkedés –
legyen az példálózó jelleggel a beruházások támogatása, agrár-környezetgazdálkodási támogatási
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program, vagy éppen a rövid ellátási láncok fejlesztése – közvetlenül segíti és segíteni fogja majd a
kis- és közepes gazdaságokat.

A  vidékfejlesztési  támogatások  kapcsán  elmondhatjuk  továbbá,  hogy  a  magyar  agrárium
versenyképességének további növelése érdekében Magyarország Kormánya a lehető legmagasabb,
80%-os társfinanszírozási arányt biztosítja a 2021 és 2027 közötti években a KAP vidékfejlesztési
támogatásaihoz  és  megháromszorozza a  jelenlegi,  2014-2020 közötti  VP forrásainak nagyságát.
Ennek  jelentős  része  a  hatékonyságot  és  versenyképességet  növelő  beruházásokat,  a  modern
technológiák térnyerését fogja szolgálni, ami közvetlenül is hozzájárul az ágazati versenyképesség
növekedéséhez, és a kis- és közepes gazdaságok erősítésének fontos eszköze. 

A piaci  intézkedések  elsősorban  a  piac  megfelelő  működését  kívánják  elősegíteni,  ezek  között
központi szerepet töltenek be a termelői együttműködések különböző formáinak ösztönzése, amely
a  piaci  megjelenés  hatékonyságának  növelését  szolgáló  támogatások  mellett  a  versenypolitikai
szabályok alól biztosított bizonyos mentességekkel szolgálja a kisebb termelők érdekeit.

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képviselő Úr részéről felmerült kérdésekre.

Üdvözlettel:

Farkas Sándor
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