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NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER. A SZEKTOR EGYRE NAGYOBB FOGLALKOZTATÓVÁ VÁLIK

TOVÁBB ERŐSÖDIK
AZ IDÉN
A MAGYAR AGRÁRIUM
Nagy István elöljáróban emlékeztetett arra: az agrárium egyre nagyobb foglalkoztató, és a nemzetgazdaság külkereskedelmi többletének több mint a felét
is az ágazat adja. Egyre több a fiatal gazda,
a kistermelő, emellett itthon és külföldön
egyaránt sikeresek a magyar agrártermékek. A hazai mezőgazdaság élet- és versenyképességét, a magyar élelmiszerek
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előállítását pedig számos eszközzel segíti
a kormány.
Az agrárium stabil növekedési pályán
van – hívta fel a figyelmet a szaktárca vezetője. Mint kifejtette, az ágazat teljesítményének a javulása 2019-ben is folytatódott, kibocsátásának értéke elérte a 2776
milliárd forintot, három százalékkal meghaladva az előző esztendeit. A múlt év
első tíz hónapjában 4,4 milliárd euróval
nagyobb volt a magyar nemzetgazdaság
exportja, mint az import. A kint értékesí-

tett mezőgazdasági termékek, élelmiszerek értéke 2019 januárja és októbere között 7,8 milliárd eurót ért el, ez az összeg
kilenc százalékkal nagyobb a megelőző
esztendő azonos időszakáénál.
A támogatáspolitika tekintetében 2020ban is kiszámíthatóságra és stabilitásra
számíthatnak a magyar gazdák – tette
hozzá Nagy István. Mint elmondta, a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében beérkezett kérelmek folyamatos elbírálásával, valamint a kifizetések további gyor-
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DÜBÖRÖGNEK | Tavaly három százalékkal nőtt a mezőgazdaság teljesítménye,
ebben az évben pedig a kormány tovább erősíti az ágazatot és folytatja
a vidékfejlesztést – mondta Nagy István agrárminiszter a szaktárca évindító
sajtótájékoztatóján.
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sításával számolnak a nyertes pályázatokra odaítélt összegek kihelyezése kapcsán. Még az idén új tendereket hirdetnek
meg a termelői csoportok további segítésére, az öntözési közösségek együttműködésének előmozdítására vagy éppen a
csemetekertek gépbeszerzésének a támogatására, bár a projekt jelenlegi, mintegy
1400 milliárd forintos kötelezettségvállalása meghaladja a keret száz százalékát.
A mezőgazdasági versenyképesség javulásához nélkülözhetetlen invesztíciók
értéke 2019 első háromnegyed évében elérte a 301 milliárd forintot. A beruházási
kedv élénkülését jelzi – hívta fel a figyelmet a miniszter –, hogy a befektetett érték tizenöt százalékkal nőtt az előző esztendő azonos időszakához képest. Ebben
nagy szerepe van annak, hogy a VP keretében tavaly összesen 204,6 milliárdot
fizettek ki, ebből 110,9 milliárdos volt a
beruházási jellegű támogatás.
A szaktárca vezetője kiemelte: a magyar gazdálkodóknak az idén több mint
450 milliárd forintot fizetnek majd ki
különböző terület- és állatalapú támogatási jogcímeken a tavasszal benyújtandó kérelmeik után, emellett százmilliárdos beruházási kölcsönt biztosítanak. Többek között támogatják az öntözésfejlesztést, valamint folytatódnak a
VP, az Országfásítási Program és a közös agrárpolitika (KAP) reformjára vonatkozó tárgyalások is; utóbbiak remélhetőleg még ebben az évben le is zárulnak. Ez a feltétele annak, hogy nyugodtan elő lehessen készíteni 2020 legfontosabb dokumentumát, a stratégiai tervet, amely a 2021 és 2027 közötti KAPforrások felhasználásának a kereteit rögzíti, és majd az Európai Bizottsággal kell
elfogadtatnunk. „Meg fogunk harcolni a
magyar gazdák pénzéért. Elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben ezt csökkenteni
akarják a bevándorlók javára” – fogalmazott az agrárminiszter.
Nagy István kitért arra is, hogy a tavalyi időjárási események okozta veszteségeik után járó kompenzációs összegeket
március 31-ig kifizetik a termelőknek a
kárenyhítési alapból. Előzetes becslések
alapján mintegy 15 milliárd forint folyósítása valósulhat meg 7500 gazdálkodó részére. Továbbá az idén is kedvezményes
hitelprogramokkal segíti a tárca a mezőgazdasági termelést és az ágazat beruházásait. A várakozások szerint ebben az
évben teljes egészében lekötik az agrárium, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar százmilliárd forint összegű beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattá-

mogatási program forrásait. Folytatódik
az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel támogatása, így a vállalkozások továbbra is csaknem kamatmentesen jutnak
a napi működést finanszírozó összegekhez.
A miniszter felhívta a figyelmet arra,
hogy január elsején hatályba lépett az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény. A
törvényjavaslat és a hozzá kapcsolódó intézkedések lefedik mindazokat a lépéseket, amelyeket ma kormányzati oldalról
meg lehet tenni az e szegmensben megvalósuló beruházások szakmai, jogi és finanszírozási feltételeinek a javítása, valamint az öntözés jelenleg még fennálló akadályozó tényezőinek a megszüntetése terén. A tavaly létrehozott Nemzeti Földügyi
Központ (NFK) – tért ki rá a tárcavezető
– 2020-ban a jogszabály által meghatározott módon segíti az öntözéses invesztíciókat, készíti az engedélyezést gyorsabbá
tevő dokumentumokat. Az NFK kulcs-

– legyen szó adminisztratív jellegű, adózási kérdésről, szabályozási anomáliáról
vagy éppen támogatásról. Ebbe beletartozik a KAP eszköztárának újragondolása
és fejlesztése is. A tárca az idén hangsúlyosan szeretné ráirányítani a gazdatársadalom figyelmét a gazdaságátadás és
a rendezett öröklés fontosságára, népszerűsítené az agráréletpályát, s ennek érdekében kommunikációs kampányt indít –
mondta a miniszter.
Az AM ez évben is fellép az afrikai
sertéspestis terjedésének a megelőzéséért, valamint tovább kampányol az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében.
Nagy István az agrár-környezetgazdálkodás, a klímavédelem kapcsán rámutatott:
az élelmezésbiztonságot figyelembe véve
nem megoldható a kibocsátás visszafogása
azzal, hogy a termelés mértékét csökkentjük, ezért emissziómérséklő technológiák
bevezetése jelentheti a megoldást.

Idén több mint 450 milliárd forintot
fizetnek ki terület- és állatalapú
támogatásokra.
szerepet tölt be az osztatlan közös tulajdon tervezett rendezésében is.
Az idén két másik nagy jogalkotási feladat jelentkezik még – mutatott rá Nagy
István. Az egyik a családi gazdasági és
az őstermelői kategória évtizedes, ráncfelvarrásra szoruló szabályozási környezetének a rendezése, a mezőgazdasági adózás rendszerének a megújítása. A másik a
hazai szőlő-bor ágazat szabályozási környezetének a megújítása, egy új törvény
megalkotása, amely a szőlő- és bortermelők számára egyszerűbb szabályozási
környezetet, alacsonyabb adminisztrációs
terheket jelent majd.
A szakember beszélt arról is, hogy 2020
egyik legfontosabb témája a generációváltás. Az Agrárminisztérium (AM) olyan
szakpolitikai programon dolgozik, amely
megoldásokat kínál a gazdaságoknak a fiatalabb nemzedékek számára történő átadása kapcsán felmerülő akadályok elhárítására vagy legalábbis könnyítésére

A magyar agrárium számára klímapolitikai szempontból a következő célok kiemelt jelentőségűek: az öntözés, a
digitalizáció és a precíziós mezőgazdaság
fejlesztése, az állattartó telepek, a trágyakezelés, -kijuttatás korszerűsítése, mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése, az agrárkörnyezeti, klímakutatási, innovációs és tudásátadási struktúrák korszerűsítése. A VP
támogatásával az idén számos olyan új
innovációs csoport kezdi meg a működését, amelyekben a Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ (NAIK) kutatói a
gazdákkal közösen próbálnak megoldást
keresni fontos és aktuális mezőgazdasági
kihívásokra.
TÓTH LÁSZLÓ LEVENTE
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