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Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/8782 .
számon hozzám benyújtott, „Fazekas vs. Lázár! Politikai ki nevet a végén?” című írásbel i
kérdésére a következő választ adom .

Örülök annak, hogy Képvisel ő Úr kiemelt figyelemmel követi a Mezőgazdasági é s
Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban : MVH) kapcsolatos híreket, és különöse n
hasznosnak gondolom, hogy ismételten a Földm űvelésügyi Minisztériumhoz fordul
kérdéseivel . Így lehetősége nyílik arra, hogy ne a sajtóban megjelenő hírek és egyedi sérelme k
alapján alakítsa ki véleményét . Bár itt nem minden malícia nélkül jegyzem meg, hogy korább i
kérdéseire adott válaszaink nem nagyon váltak hasznára . Legalább is a politikai prekoncepci ó
által motivált rosszindulatú, sokszor megalapozatlan, szubjektív kérdései továbbra is err ő l
árulkodnak. Ha megengedi, maradnék a száraz tényeknél, s egységes egészként, rendszerkén t
tekintenék az MVH-ra és működésére. Tenném ezt annak reményében is, hogy amiko r
legközelebb a Jobbik ismét összeborul a Magyar Nemzettel, hogy a Kormányt támadja, s
támadásának hivatkozási pontját valamely korábbi, vagy jelen válaszom adná, akkor talán
végre sikerül pontosan és szöveghűen hivatkozni válaszomat, mivel legutóbb ez nem sikerült .
Igaz talán nem is ez volt a cél, hanem hogy eltorzítsa, manipulálja, mondanivalójáva l
hátrányosan befolyásolja, a tényekt ől és az objektív ítélethozataltól eltérítse olvasóit . Ez
minimum méltatlan egy országos olvasottságú napilap részér ő l saját olvasóközönségéve l
szemben. Szerencsére a média józanabb többsége ehhez nem volt partner . De ez egy másik
történet .

Képviselő Urat alábbiakban a következő tényekről tudom tájékoztatni . Az MVH
történetének legnehezebb, egyúttal egyik legsikeresebb éve volt 2015 . Miközben tavaly az új
Közös Agrárpolitika (KAP) reformjából adódó változásokhoz kellett igazítani az MV H
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működését . aközben sikeresen befejez ődtek a 2007-2013-as uniós ciklus kifizetései, tovább á
megkezdődött az új Vidékfejlesztési Program (VP) pályázataira való felkészülés .

A 2015 . esztend ő során pedig minden eddiginél nagyobb összeget, mintegy 800 milliárd
forintot fizetett ki az ügyfeleknek az MVH, ami 15-20%-kal magasabb összeg, mint a korább i
években. Az elő legfizetés november 30-i határidejéig 2015-ben területalapú támogatásr a
(SAPS), zölditésre és egyes termeléshez kötött állatalapú jogcímekre az MVH összesen köze l
132 milliárd forintot utalt a gazdáknak . 2016. január végére pedig az el ő legek és részfizetések
együttes összege meghaladta a 255 milliárd forintot, és a tervek szerint a hivatalos határid ő
elő tt, a nyár elejéig minden jogosult kérelmező megkapja a támogatását .

Február elejéig a gazdák 95 százaléka kapott alaptámogatást az MVH-tól. Ilyen arányú
kifizetésre még az előző , jól bejáratott agrártámogatási rendszerben sem volt példa . Csak
2016 első hónapjában 50 milliárdot utalt a jogosultaknak az MVH .

A rekordösszegű kifizetés mellett az MVII 2015-ben 232 ezer kérelmet bírált el ,
miközben mindössze 1150-en fellebbeztek a döntések ellen, tehát kevesebb, mint fél százalé k
volt a megfellebbezett kérelmek száma. Az év során az MVH munkatársai összesen több min t
l millió 300 ezer hatósági ügy intézésében vettek részt, ami átlagosan 1000 ügyet jelent
munkatársanként az elmúlt évre vetítve .

Sikeresen zárult a 2007 és 2013 közötti európai uniós fejlesztési ciklus agrár-
vidékfejlesztési támogatásainak kifizetése is . Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés i
Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások kifizetésér e
2015 . december 31-ig kerülhetett sor . A 2007 és 2015 közötti id őszakban EMVA forrásbó l
összesen több mint 1500 milliárd Ft uniós támogatást fizetett ki az MVH .

A gazdabarát ügyintézés érdekében az MVH az eddi ginél korszerűbb telefonos
ügyfélszolgálati rendszert vezetett be, melynek eredményeként 2015 . június 1-től az
érdeklődők a központi ügyfélszolgálat telefonszármai mellett a megyei kirendeltségeket i s
közvetlenül hívhatják.

A „gazdabarát” hivatal megvalósításának másik alapeszköze a 2015 . november I-jével
elindított új honlap, mely modern, felhasználóbarát és könnyen áttekinthet ő . Az új internetes
felületen az egyszerűbb kezelőfelületnek köszönhetően a felhasználók minden tartalmat
könnyebben és gyorsabban érhetnek el .

Az elért eredmények mellett is úgy vélem még sokat kell azon dolgozni, hogy az MVH
még inkább gazdabarát intézményé váljon . A 2015 márciusában belépő új vezetés partner
ebben, ezért is indítottunk egy újabb egyszerűsítést, valamint hatékonyabb ügyintézést célu l
kitűző programot .

Kérem válaszom elfogadását !

Budapest, 2016. február
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