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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 OVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez

„Egy újabb gazdálkodó család megy tönkre a rugalmatlan és bürokratikus hatósági
hozzáállás miatt? ”

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 kapcsolato t

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

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

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

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

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

ki magának, az esetek többségében teljes joggal .

Az alábbi ügyben, annak ellenére, hogy a szakmai irányítás a Földművelésügyi

Minisztériumnál maradt, mégis Lázár Miniszter Úrhoz fordulok, mivel több alkalomma l

megígérte, hogy a magyar kis- és közepes gazdaságokat sújtó hatósági önkénynek és a túlzot t

bürokráciának saját kezűleg fog véget vetni . Olyan mondvacsinált okokra hivatkozva zárták

ki az alábbi céget a támogatásokból, melyek elképzelhetetlenek lennének egy valóban családi



gazdaságok oldalán álló kormány regnálása alatt . Az állatjóléti támogatásokból 2016 . évben

kizárt cég neve: XL.2000 Bt. 6758. Röszke, Felszabadulás u . 28. A BTT-hoz beadott

kapacitás felmérés iktatószáma : 15/1292, 2015 . december 17-én kelt . Az említett termelő
jövőjét teljesen tönkreteszi a hatóság rugalmatlan hozzállása, amely a fenti iktatószámo n

fellelhető dokumentumokból egyértelműen kiderül. Kérem Miniszter Urat, hogy legyen

szíves az érintett gazda problémáját — amely korántsem egyedi — felkarolni és ezze l

hozzájárulni a hazai állattartás fennmaradásához .

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy a fenti ügyben számíthat- e

önre az érintett termel ő? Mikor lesz végre tényleg ügyfélbarát az MVH és a többi

gazdálkodókkal kapcsolatban álló szerv?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 8 .

Tisztelettel :
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