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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18210 . számon előterjesztett, A mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003 . évi
LXX111. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 21-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 .
§ (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő jelenlévő képviselőjének a
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli kiegészítését . Az Előterjesztő képviselője
szóban is megerősítette a törvényjavaslat általános indokolásában foglaltakat .

A többségi vélemény képviselői tudomásul vették az elhangzottakat és
meggyőződtek arról, hogy a törvényjavaslat elfogadására feltétlenül szükség van
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 .
évi CXL . törvény 2005 . november 1 jei hatálybalépése miatt . E vélemény
képviselői szerint a törvényjavaslat elfogadásával megteremtődhet az összhang a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által lefolytatott közösségi és
nemzeti támogatások végrehajtására vonatkozó szabályozás, illetve a Ket . között .

Bizottsági ajánlás



Az Előterjesztő képviselője külön, részletesen kitért a Ket . 13 . § (2)
bekezdése b.) pontja szerinti felhatalmazás alapján a Ket .-től eltérő, tervezett
szabályozásra is . Ennek kapcsán a bizottsági tagok, különösen az ellenzéki
képviselők részéről számos kérdés hangzott el az Előterjesztő képviselőjéhez,
illetve hosszas politikai és szakmai vita bontakozott ki, különösen a
törvényjavaslat 7 . §-val kapcsolatban .

Kérdésként hangzott el a kisebbségi vélemény képviselői részéről, hogy mi
indokolja a Ket .-től eltérő határidők alkalmazását a kérelemre induló eljárások,
illetve a hiánypótlási felhívások kibocsátása esetén . A törvényjavaslat 7. §-a
vonatkozásában kérdésként merült fel, hogy mi indokolja azt, hogy a
törvényjavaslat szerint az MVH által lefolytatott eljárásokért igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni . Sok kérdés merült fel a törvényjavaslat részletes
indokolásában szereplő szabályozási elv kapcsán is, mely szerint csak az elsőfokú
eljárás lesz díjmentes, azonban a másodfokú eljárásban kötelezően díjat kell
fizetni a törvényjavaslat (illetve elfogadandó törvény) felhatalmazása alapján
megszülető földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri és pénzügyminiszteri
rendeletben meghatározott módon és mértékben .

A kormánypárti képviselők véleménye szerint az ellenzéki képviselőknek
a törvényjavaslat egészére, és annak célkitűzéseire kellene jobban
összpontosítaniuk, mivel a kisterjedelmű módosításnak csak egy §-a a díjfizetésre
vonatkozó .

Az ellenzéki képviselők véleménye szerint a törvényjavaslat lehetőséget
teremthet arra, hogy a nagyszámú ügyfélre való hivatkozással az MVH jelentős
bevételekhez jusson, kompenzálva ezáltal a költségvetési törvényjavaslat szerinti
támogatás csökkentését. Rákérdeztek a kisebbségi vélemény képviselői arra is,
hogy a díjszabásra vonatkozóan tervezett módosítás az európai uniós
szabályozásból következik-e, illetve, hogy kié lesz a megnövekedett bevétel .
Rákérdeztek továbbá arra is, hogy lehetőség lesz-e ügyintézésre on-line módon a
jövőben .

A kormánypárti képviselők a díjszabás kérdése kapcsán kifejtették
álláspontjukat az MVH-nál dolgozó köztisztviselők védelmében, melyre az
ellenzék azt válaszolta, hogy nem a köztisztviselőket kívánták „bántani", illetve
meggyanúsítani. Szerintük a benyújtott törvényjavaslat ad alapot, illetve teremt
lehetőséget a véleményük szerinti értelmezésre .

A kormánypárti képviselők tudomásul vették a Kormány jelenlévő
képviselőjének a feltett kérdésekre adott válaszait, különös tekintettel az integrált
irányítási és ellenőrzési számítógépes mechanizmusra, illetve a pályázatokra
vonatkozóan .
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Budapest, 2005 . november 21 .
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Az ellenzéki, kisebbségi vélemény képviselői sem az Előterjesztést, sem a
bizottsági ülésen elhangzottakat nem tartották meggyőzőnek és nem tartják a
törvényjavaslatot támogatandónak .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (Ili,
1On, Ot)

A bizottság előadója az általános vitában : Dr. Géczi József Alajos (MSZP)

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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