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Kövér László úrnak ,
az Országgy ű lés elnökének

lelyben

Tisztek Ehtük

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésröl szóló 2012 .
évi XXXV L törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Kivételesen igaza volt Lázárnak . MVH ÁVFI?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Sokadik olyan alkalommal fordulok Miniszter Úrhoz, ahol a Mezőgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal rugalmatlan, túlbürokratizált, gazdálkodó-ellenes hozzáállása

lehetetleníti el tisztességes családok életét . Az elmúlt napokban keresett meg egy gazdálkod ó

az alábbi problémával .

A korábbi Agrár-környezetgazdálkodási Programban az els ő évben megkapta a kifizetést ,

majd a második évben kölcsönös megfeleltetés ellen őrzés után, az egy olyan hibát

talált, amiben azt állapította meg, hogy az állatlétszám nulla . Miközben az érintett, ebben az

időszakban, nem hogy elegend ő , hanem. sokkal több állattal rendelkezett és ezt bizonyítani i s

tudta . De mivel az MV1 I az ellenőrzéskor az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási

Rendszert használta, nem találhatta a lóállományt, hiszen azok nem ebben a rendszerben

voltak nyilvántartva. A gazdálkodó hiába mutatta be a lovak útlevelét, hiába hívta le a

lóinformációs-rendszerb ő l az adott időszakra az állatlétszámot, ezt az MV1-1 nem fogadta el .

Mivel az érintett nem hagyta magát és pert helyezett kilátásba, azt tanácsolták neki a

1 livatalnál, hogy amennyiben „nem ugrándozik”, akkor a harmadik évre megkapja a



támogatást . Ez így is történt. A negyedik évben azonban, hiába kapta meg ismét a támogatást ,

rá néhány hétre kapott egy határozatot — mondva csinált indokokkal — melyben leírták, hog y

zárolják a korábban kifizetet támogatást . A mondva csinált indokok is megérnek egy külön

történetet, a lényeg azonban most az, hogy a „hibák” semmilyen módon nem befolyásolhatjá k

a korábban kifizetett AKG-támogatást, annak az MVI1 tájékoztatása szerint sincs köze hozzá .

Teljesen más ügyről van szó. Az MVH által megkezdett pénzügyi tranzakció teljese n

érthetetlen számomra_ hiszen jogerős ítélet nem született, szóbeli tájékoztatás gyanánt pedig

azt mondták. hogy „mivel úgy is elmeszelik a gazdálkodót az eljárás során”, utólag indokok

lesz a pénz-visszafizettetés.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy az ilyen és ehhez hasonl ó

ügyek után, nem gondolja-e, hogy igaza volt minisztertársának, amikor az MVH-t a z

ÁVH-hoz hasonlította? Elfogadhatónak tartja-e azt, hagy egy jogállamban egy megítél t

támogatást azért tartanak vissza, mert az feltételezi az MVH, hogy majd egysze r

valamikor, egy teljesen más ügyben úgy is büntetést kell fizetnie a gazdálkodónak ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 10 .
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