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Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján

a „Megérett végre Fazekas Sándor leváltása?” című K!8852 számú benyújtott írásbeli

kérdésre feladatkörömben eljárva az alábbi tájékoztatást adom .

Mindenekelőtt engedje meg, hogy felhívjam figyelmét három örvendetes tényre . A tavalyi év

első három negyedévében több mint 200 ezer ember dolgozott főállásban a mez őgazdasági

ágazatban. Ez 30 ezer fővel több, minta 2010-es esztendő azonos időszakában volt . A magyar

agrárexport tavaly ismét érdemben tudott hozzájárulni a magyar gazdaság b ővüléséhez, és

ebben sok egyéb tényező mellett az is szerepet játszott, hogy a magyar-kazah agrárexpor t

2014-hez képest megduplázódott .

Ami az Ön által említett tanulmányt illeti, tudomásunk szerint a Földművelésügyi

Minisztérium a tanulmányt szakmai szempontok alapján jóváhagyta, és az egyébként jó l

használható, a céloknak megfelelő tartalmát elfogadta. A Dr. Csízi István és Dr. Mucsi Imre

urak között esetlegesen felmerülő szerzői jogi vita nem érinti a Földm űvelésügyi

Minisztériumot. Bár a szaktárca szerint is sajnálatosak azok a körülmények, amelyek között a

tanulmány megszületett, de az általuk meghatározott szakmapolitikai céloknak a tanulmány

megfelelt, így a tárcát álláspontja szerint nem érte kár .

>
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3 .

Telefonszám : (+36-1) 896-1747 ; Fax : +36-1) 795-0893 ; E-mail : miniszterjmk .gov.hu



Ugyanakkor nem hagyhatom szó nélkül a korrupcióval kapcsolatos vádaskodásait, ugyani s

különösen hiteltelen ez egy olyan politikustól, akinek pártja több mint félmilliárd forin t

közpénzt juttatott Forrai Richárd cégeinek, egyebek közt különböző, esetenként furcs a

körülmények között született tanulmányokért . Javaslom, hogy gondolkodjon el a saját

logikája szerint, mely alapján mivel Forrai Richárd több jobbikos politikussal, köztük Von a

Gábor pártelnökkel is jó viszonyt ápol, ez a tény — idézem Önt — „önmagában felvetheti a

korrupció gyanúját” . Képviselő Úr, itt az ideje, hogy rendet tegyenek a saját házuk táján !

Budapest, 2016 . február ,,2-"-:",,
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az Országgyűlés elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet

43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Magyar Zoltá n

(Jobbik) országgyű lési képviselő „Megérett végre Fazekas Sándor leváltása?” cím ű , K/8852 .

számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február
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