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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 "Mit tud tenni az Agrárminisztérium a hús drágulása ellen?" című, 
K/16040. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat. 



Címzett: Dr. Vadai Ágnes (DK)
Benyújtó: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a hozzám intézett,
„Mit tud tenni az Agrárminisztérium a hús drágulása ellen?” című, K/16040. számú írásbeli 
kérdésére az alábbi választ adom.

Képviselő Asszony számára is ismert tény, hogy Magyarország már huzamosabb ideje felhagyott a 
fenntarthatatlannak bizonyult tervgazdálkodás árpolitikai eszköztárával, európai uniós tagállamként 
és piacgazdasági körülmények között pedig nincs érdemi eszköz a mezőgazdasági termékek, 
takarmányok árának, illetve a fogyasztói árak közvetlen befolyásolására. Az árakat alapvetően a 
nemzetközi piaci folyamatok, a fogyasztói kereslet, a kiskereskedelem üzletpolitikája határozza 
meg. Az agrárpolitikai eszköztár a termelői, feldolgozói oldalnak tud segítséget nyújtani a 
versenyképességét erősítő fejlesztéseikben, így kiemelném a Vidékfejlesztési Program eddigi, és a 
közeljövőben is folyatódó intézkedéseit. Az állattartó telepek fejlesztésére kiírt pályázatok a 
hatékonyság növelését célozzák, az élelmiszeripar különféle léptékű fejlesztéseit segítő 
támogatások magasabb hozzáadott értékű termékeket eredményeznek, ahol a takarmányköltség 
aránya mérséklődik. Vagy említhetném éppen a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben való 
részvétel lehetőségének megteremtését, amely az átadási árakban nem érvényesíthető, 
megemelkedett költségek okozta jövedelemcsökkenés kipótlása révén nyújt segítséget.

A fogyasztói árakat illetően engedje meg, hogy hivatkozzak az EUROSTAT fogyasztói árak 
alakulását bemutató szakstatisztikáira. A húsok fogyasztói árváltozása éves alapon (2020 március-
2021 március) az EU átlagában +0,1%-ot tett ki, míg Magyarországon 1,9%-ot csökkent. Havi 
léptékben vizsgálva a változásokat megállapítható, hogy a húsfélék árának – az EU tagállamok 
átlagát tekintve – 0,3%-os növekedése mellett Magyarországon csak 0,1%-kal nőttek a fogyasztói 
árak ebben a szegmensben. A fogyasztókat érintő terhekre reflektálva fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy az elérhető legfrissebb adatok alapján 2021. januárban a keresetek 9 százalékkal 
növekedtek éves alapon, ami jelentősen meghaladja a hazai élelmiszerárak növekedési ütemét. 
Ennek alapján az áremelkedés ellenére elérhetőbbé váltak az élelmiszerek a lakosság számára.

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

Üdvözlettel:

Dr. Nagy István
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