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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„A támogatások elmaradásai veszélyeztetik a tavaszi munkálatok megkezdését? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt években az MVH legfőképpen a szervezett bűnözés melegágyaként tette l e

névjegyét a széles közvélemény előtt. Azok, akik rendszeresen kénytelenek kapcsolatot

tartani a szervezettel, leginkább a kifizetések elmaradását, a határid ők be nem tartását és a

felelőtlen gazdálkodást tapasztalhatták. Az új vezetés tett lépéseket, melyek többsége j ó

irányba mutat, de még rengeteg a tennivaló . A túlzott bürokrácia és a sokszor gazda é s

gazdálkodásellenes ügyintézés, sok száz magyar család életét nehezíti meg vagy akár teszi i s

tönkre . Az MVH az elmúlt évek hathatós munkájának köszönhetően mély ellenszenvet vívott

ki magának, az esetek többségében teljes joggal .

Sajnos a támogatások kifizetésének területén ismét komoly lemaradása van a csúcsszervnek .

Természetesen ebben sok 'minden közrejátszik . Például az, hogy az előző ciklus két .

kategóriában lehetett el őleget igényelni, a jelenlegiben pedig már mind a nyolcban, am i

komoly nehézségeket és túlterheltséget okoz az osztályoknak. Ez — és a Kormány

földpolitikája — pedig sajnos odáig vezetett, hogy jelenleg komoly lemaradással bírnak a

területalapú támogatások kifizetése terén . A helyzetet súlyosbítja, hogy gazdáknak minden



óra számít, hiszen elérkeztünk ahhoz a szakaszhoz, amikor a tavaszi munkálatok előkészületei

már javában kezdődnének. A várt és beígért források időben történt kifizetése nélkül viszont

ez nem fog menni.

Kérdezem tehát Tisztelt Miniszter Urat, hogy mikor fog végre eleget tenni az MVH a

támogatások és előlegek teljes kör ű kifizetésének? Mikor látják végre be, hogy a

jelenlegi rendszer nem képes feldolgozni a beérkezett igényléseket ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 2 .

Tisztelettel :

Magyar Zoltán
Jobbik
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