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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 Dr. Vadai Ágnes (DK) 
országgyűlési képviselő "Valóban megállíthatatlan az élelmiszerek áremelkedése?" című, K/16822. 
számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat. 



 
 
Címzett: Dr. Vadai Ágnes (DK)
Benyújtó: Farkas Sándor, Agrárminisztérium államtitkára 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Dr. Nagy István
miniszterhez benyújtott, „Valóban megállíthatatlan az élelmiszerek áremelkedése?” című, K/16822.
számú írásbeli kérdésére – a miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.

A takarmányárak emelkedése nem hazai sajátosság, a folyamat egész Európára, és a világ egyéb
részeire is jellemző. A magyarországi árak és folyamatok teljes mértékben beleillenek a nemzetközi
ártrendekbe.
Figyelembe véve azonban a rendkívüli piaci helyzetet, az Agrárminisztérium kezdeményezésére a
Kormány  az  állattenyésztési  ágazatban  a  COVID–19  és  a  kiemelkedően  magas  takarmányárak
okozta  rendkívüli  piaci  helyzet  kezeléséhez  szükséges  többletforrások  biztosításáról  szóló
1497/2021. (VII. 23.) Korm. határozattal 4,4 milliárd forintos többletforrás biztosításáról döntött,
amelynek  célja,  hogy  az  állattartók  helyzetét  gyorsan  igénybe  vehető  –  például  állatjóléti  és
tenyésztésszervezési – támogatási konstrukciókkal javítsa.
Az agrártárca egyébként is prioritásként kezeli az állattenyésztési ágazatot: az „Állattartó telepek
fejlesztésének támogatása” címen tavaly kiírt pályázati felhívás keretösszegét 50 milliárd forintról
260 milliárd forintra emeltük.  A felhívás 2021. július 14-től újból megnyitásra került,  így ismét
lehetőség  nyílt  támogatási  kérelmek  benyújtására.  Eddig  mintegy  600  kérelem  részesült
támogatásban, összesen 280 milliárd forint összegben.
Szintén  újra  megnyitottuk  a  „Baromfi-  és  sertéstartó  telepek  járványvédelmi  rendszereinek
fejlesztése” című felhívást.
Májusban nyílt meg az állattartó telepek kisebb léptékű fejlesztéseire szánt, 30 milliárd forintos
keretösszegű  „Állattartó telepek megújításának támogatása” című pályázati felhívás. A kérelmek
benyújtására július 22-ig volt lehetőség, a beérkezett kérelmek száma meghaladja az 1600-at.
Május 14-én jelent meg az 50 milliárd forint keretösszegű,  „Terménytárolók, szárítók és tisztítók
fejlesztésének  támogatása” elnevezésű  felhívás,  amely  a  megtermelt  szántóföldi  és  egyéb
termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a
meglévő üzemek korszerűsítéséhez nyújt támogatást. 2021. augusztus 2-ától adhatják be támogatási
kérelmeiket a termelők.
A  feldolgozást  segítendő  júniusban  jelent  meg  két  felhívás  az  élelmiszer-feldolgozáshoz
kapcsolódóan. 2021. június 7-én egy – 50 milliárd forint keretösszegű – „Élelmiszeripari üzemek
fejlesztése” című kiírás, amely maximum 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít
a  pályázóknak átlagosan 50% támogatási  intenzitás mellett  technológiai  fejlesztések kapcsán. A
kérelmek július 7-től adhatók be. 2021. június 14-én jelent meg a 200 milliárd forint keretösszegű
„Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás, amely alapján élelmiszeripari, illetve
borászati  üzemek  komplex  fejlesztésére,  akár  több  milliárd  forint  beruházási  igényű  projektek
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megvalósítására  nyílik  lehetőség.  A kérelmek  benyújtása  e  felhívás  kapcsán  augusztus  18-tól
lehetséges.
Az  állattartók  számára  elérhető  támogatásokon  felül  fontos,  hogy  a  krízisbiztosítási  alaphoz
csatlakozó gazdálkodók a rajtuk kívül  álló  okból  bekövetkező,  a  tárgyévet  megelőző három év
átlagos  jövedelméhez  képesti  30%  feletti  éves  jövedelemcsökkenés  esetén  akár  70%-os
kompenzációban részesülhetnek.
Remélem,  hogy tájékoztatásom megfelelő  választ  adott  a  Képviselő  Asszony részéről  felmerült
kérdésekre.

Üdvözlettel:

Farkas Sándor
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