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Tárgy: K/8694. számú írásbeli kérdésre FM válas z

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/8694.
számon hozzám benyújtott, „Miért nem ismerhette meg a nyilvánosság az áfacsalásró l
szóló kutatás eredményét?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom .

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban : AKI) napi munkája során a
minisztérium háttérintézményeként számos döntés-el őkészítő tanulmányt, jelentést,
szakanyagot készít, melyek egyike volt a „Rejtett gazdaság a magyarország i
élelmiszertermelésben” című tanulmány is . Az anyagok számosságánál és jellegénél fogva
természetes, hogy nem minden kutatás kerül publikálásra, de mindegyik hasznosul .

Az AKI – a szokásos eljárását követve – az intézeti vita el őtt a „Rejtett gazdaság a
magyarországi élelmiszertennelésben” című tanulmány-tervezetet is mindenki számára
szabadon elérhető módon közzétette honlapján . A tanulmány intézeti vitáját követően a téma
természetéből fakadóan felmerült és akkor még nem teljes körűen tisztázott módszertani
problémák következtében azonban az AKI vezetése saját hatáskörben úgy döntött, hogy a
tanulmány nem kerül publikálásra.

Mindazon állításokat, miszerint ezt a Földm űvelésügyi Minisztérium (a továbbiakban : FM)
kérte, javasolta, esetleg megtiltotta a kutatás eredményének nyilvánosságra hozását,
határozottan cáfolom. Az AKI tanulmányai, könyvei és egyéb tudományos cikke i
megjelenésér ő l saját hatáskörben dönt .

Tájékoztatom Képviselő Urat, hogy a szerzők a Magyar Mezőgazdaság című szaklap 2014 .
július 30-ai és augusztus 6-ai számaiban „Rejtett gazdaság a magyar élelmiszer-termelésben”
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címmel két részletben publikálták a kutatás eredményeit . Ezen kívül a Magyar Nemzet 2014 .
június i4-ei számában „Százmilliárdos károkat okoz a feketegazdaság” címmel megjelen t
cikk is mindenki számára elérhet ő módon mutatta be a kutatás főbb megállapításait .

Felhívom Képvisel ő Úr szíves figyelmét arra is . hogy az FM a feketegazdaság
visszaszorításának fontosságára való tekintettel 2013 óta, az évente készül ő és az
Országgyű lésnek benyújtásra kerül ő Agrárjelentésben külön fejezetben ír a feketegazdaság
helyzetérő l és az annak felszámolása érdekében tett kormányzati intézkedésekr ő l . A jelentés
ezen fejezete támaszkodik mind az AKI, mind pedig a feketegazdaság elleni fellépésér t
elsődlegesen felelős állami szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban : NAV)
információira, megállapításaira. A 2014 . évi agrárjelentés 11 . fejezete foglalkozik részletesen
a kérdéssel, melyet az alábbi linken érhet el :

http://www.korrnany.hu/huldok?source=3&t e=410#!DocumentBrows e

A feketegazdaság elleni fellépésben természetesen mindazon tudás és ismeret hasznosul ,
amelyet a különböző állami intézmények — köztük az AKI is — felhalmoztak. ezért az a
feltételezése, hogy egy az érdeklődők által tervezet formájában amúgy megismert tanulmán y
publikálásának elmaradása megfosztaná mindazon illetékes szerveket a fellépést ő l, melyek
konkrét tapasztalataira maga a tanulmány is támaszkodott . nem tűnik megalapozottnak .

Az utóbbi időben megtett konkrét lépések közül, melyek kedvez ő tapasztalatairó l
Képviselő Ur is hallhatott . a legfontosabbakat megemlíteném. A gabona és az olajnövény
ágazatban meghosszabbításra került a fordított adózási rendszer alkalmazhatósága, töb b
lépcsőben csökkent az áfa mértéke a sertés, a szarvasmarha és juh ágazatokban egyes közte s
és végtermékek tekintetében, bevezetésre került az Elektronikus Közúti Aruforgalo m
Ellenőrzési Rendszer, mely az egyes közúton fuvarozott áruk nyomon követhet őségét
nagyban javította, de a NAV egyre kifinomultabb és célzott ellen őrzési módszerei is jelentős
eredményeket hoztak, melyekrő l a híradások is részletesen beszámoltak .

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képvisel ő Úr részérő l felmerült kérdésekre .

Budapest, 2016 . február „1 .”
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