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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. §-ának (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett „átszervezik végre a gazda-és gazdálkodóellenes MVH-t?” című,
K/8781. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .
Írásban feltett konkrét kérdése megválaszolása előtt szükséges rögzítenem két fontos
tényezőt. Mindenekelőtt felhívom a figyelmét, hogy a háttérintézménye k
megszüntetésével kapcsolatos el őterjesztést a Kormány 2016 . január 20-ai ülésén els ő
olvasatban tárgyalta, így végső döntés eddig egyik háttérintézmény jövőjéről sem
született. A másik fontos tényező, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivata l
kulcsszerepet játszik a 2014-2020-as programozási id őszakban a vidékfejlesztési forráso k
kifizetésében. Az elmúlt időszak tapasztalati rávilágítottak arra, hogy a Hivatal nem
kellőképpen ügyfélbarát eljárásrendet épített ki . Éppen ezért a Kormány úgy döntött,
hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy miként lehet egy rugalmasabb, a gazdáka t
támogató és ösztönző rendszert kialakítani.
Minden átalakításnak úgy kell történnie, hogy az ne hátráltassa a források kifizetését, ne
okozzon semmilyen hátrányt a magyar gazdák számára és az Európai B számára
is teljességgel elfogadható legyen .

Tisztelettel:
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Magyar Zoltán (Jobbik) országgyűlési képviselő az „átszervezik végre a gazda-és
gazdálkodóellenes MVH-t?” című, K/8781 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon (06 1) 795 3079 Fax (06 1) 795 0462
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