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Tárgy : K/8853 . számú írásbeli kérdésre FM válasz

Tisztelt Képviselő Úr!

Az országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/8853 .
számon hozzám benyújtott, „Kivételesen igaza volt Lázárnak . MVH=ÁVH?” című írásbel i
kérdésére a következő választ adom .

A sokadik olyan alkalommal reagálok Képvisel ő úr felvetéseire, amikor ellent kel l

mondanom a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban : MVH)

kapcsolatos megállapításainak. Bizonyára az agrárium helyzete iránt érzékeny Képviselő Úr

figyelmét sem kerülte el, hogy az Ön által túlbürokratizáltsággal vádolt MVH 2015-ben töb b

mint 230 ezer kérelmet bírált el rekordnagyságú agrártámogatási összeg kifizetése mellett . A

MVH komplex feladatellátásának maximális biztosítása megköveteli a kell ő mértékű
apparátus rendelkezésre állását . Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy az MVH-nak

kötelessége a jogkövető magatartás betartása .

A Képviselő Úr által említett problémára rátérve a korábbi Agrár-környezetgazdálkodás i

Programmal kapcsolatos, az Európai Mez őgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár -

környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeir ől szóló 61/2009 (V.

14.) FVM rendelet (a továbbiakban : Rendelet) által előírt szabályozást kell alapul venni . A

Rendelet vonatkozó részei szerint valamennyi gyepgazdálkodási célprogramban el ő írás a 0,2

állategység/ha legeltethető állatállomány megléte .
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A Rendeletben foglaltak szerint kizárólag az Egységes Nyilvántartási és Azonosítás i
Rendszer szerinti nyilvántartásba bejelentett egyedeket lehet figyelembe venni a gyepes
célprogramok esetében . Mivel a vonatkozó szabályozás nem biztosít alternatívát, így az MVH
nem vádolható rugalmatlansággal, s őt eljárásának bírálata a jogkövető magatartás
számonkérését jelenti .

Az MVH a Rendeletben foglaltaknak megfelel ően járt el az alábbiak szerint :
10. § (1) „ . . .a támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a II . fejezet szerinti legeltethető

állatokra vonatkozóan a támogatási időszak teljes időtartama alatt a tartási helyek, a
tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló
119/2007. (X. 18 .) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomán y
tartójaként szerepel,” valamint eleget tesz a lóféléket érint ően az állatállományra vonatkozó
bejelentési kötelezettségnek .

A Rendelet 10 . § (2) bekezdése meghatározza egyrészt azt, hogy mit kell figyelembe venn i
állategységként, másrészt azt, hogy ezt mibő l állapítja meg az MVH. Eszerint „A kifizetés i
kérelem adminisztratív ellen őrzése során az állategységhez kötött jogosultság vizsgálatakor a z
(I) bekezdés a)-c) pontjaiban hivatkozott nyilvántartásokban szerepl ő, az egyes
célprogramokon belül legeltethető fajok esetében a kérelem benyújtásának gazdálkodási évér e
meghatározott napi állományadatok éves átlaga alapján számított állategységet kel l
figyelembe venni, amelyet a Mezőgazdásági és Vidékfejlesztési Hivatal kizárólag az (1 )
bekezdésben hivatkozott nyilvántartásokból állapít meg . ”

Felhívom figyelmét, hogy az ellenőrzések során az ilyen nyilvántartási rendszerekbe utólag
bejelentett módosításokat az MVH – az alábbiakban részletezett törvényi el ő írás alapján –
szintén nem veheti figyelembe.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ő l szóló 2007. évi XVII. törvény 43/A .
kimondja: „Amennyiben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a 26 . § (1)
bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés a)-x) pontjaiba n
meghatározott nyilvántartási rendszerek adatait használja fel a kérelmek vagy pályázato k
megfelelőségének vizsgálatához, abban az esetben a kérelem vagy a pályázat benyújtása és a
döntés meghozatala során a 26 . § (1) bekezdés a)-e), valamint g) pontjaiban, valamint a (3)
bekezdés a)-x) pontjaiban meghatározott nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a
kérelem benyújtását követően kezdeményezett visszamen őleges módosítások nem
fogadhatóak el, amennyiben a módosítás az intézkedésben való részvétel feltételeine k
utólagos teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul . ”

Nem helytálló Képvisel ő Úr azon kijelentése sem, miszerint az MVH a már kifizetet t
támogatási összeget zárolja. Az MVH-nak nincs, és nem is lehet jogosítványa az ügyfél
tulajdonába került pénzösszegek fölötti rendelkezés elvonására . Ugyanakkor a vonatkozó
törvényi előírások értelmében az MVH a jogosulatlanul kifizetett támogatások összegé t

köteles visszakövetelni . Így a korábban kifizetett támogatási összegeknek akár több évve l
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későbbi visszakövetelése is el őfordulhat, de a jogbiztonság érdekében ez csak a jogszabályba n
meghatározott elévülési id őn belül következhet be . Ez sem jelentheti azonban a már kifizetet t
összegek MVH általi „zárolását” a fentiek szerint . Ilyen esetekben az MVH-t szintén kötik a
jogszabályok.

A témát érint ő kétségei megszüntetésében bízva végezetül szeretném megköszönn i
Képviselő Úrnak, hogy kérdéseivel is segítette munkánkat .

Budapest, 2016 . február „ z5”
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