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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján .
KJ8224 . számon hozzám benyújtott, „A fiatal gazdák támogatásáról” cím ű írásbeli
kérdésére a következő választ adom.
Az idei évben harmadik alkalommal nyílt meg a „Fiatal gazdák induló támogatása”
intézkedés, amely a szakmai szempontok mentén felülvizsgált, az Európai
Mez őgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mez őgazdasági termel ők'indulásához
a 2012 . évben igényelhető támogatások részletes feltételeir ől szóló 57/2012. (VI . 21 .)
VM rendelet (a továbbiakban : rendelet) megjelenésével vált lehet ővé.
A rendelet alapján a 2012 . július 16 . és augusztus 16 : között megnyílt támogatás i
kérelembenyújtási id őszakban 3 .307 ügyfél nyújtott be támogatási kérelmet a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban : MVH) megyei
kirendeltségeire. Az ügyfelek által igényelt összeg nagyságrendileg 130 .820.000 euró,
ami 314,58 Ft/euró árfolyamon számolva – 41 .153 .355 .600 Ft-ot tesz ki . Az igényelt
támogatás pontos összege az adminisztratív ellen őrzés lezárását követően áll
rendelkezésre .
A támogatási kérelem benyújtásához kapcsolódó nyomtatványokat tartalmazó,
87/2012 . (VIi. 5 .) számú MVH Közleményt a megjelenésétől kezdve augusztus 16-ig
16.526 esetben tekintették meg . Arra vonatkozó pontos információval azonban ne m
szolgálhatunk, hogy hány esetben történt meg a támogatási kérelem csomag letöltése .
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Az intézkedés legutóbbi megnyitásával kapcsolatos számszer ű ismereteink egyelőre a
fentiekre korlátozódnak .
Áttérve Képvisel ő úr második témakört érintő kérdésére, a lefolytatott adminisztratív
és helyszíni ellenőrzések alapján a 2Ó07/2008 . és 2009 . évi kérelmezési időszakokban
támogatásban részesült ügyfelek esetében kiszabott szankciók kapcsán szabálytalansá g
mutatható ki. Ezek hátterében az áll, hogy az ügyfelek nem, vagy csak részben tette k
eleget a jogcímrendeletekben meghatározott kötelezettségeiknek . Amennyiben a
vállaltak nem teljesítése áll fenn, abban az esetben a hatályos és vonatkoz ó
jogszabályok jogkövetkezményeinek megfelelő eljárásra és döntéshozatalra kerül sor .
Az ellenőrzések során az MVH a m űködtetési id őszak korábbi, az ellen őrzés
időpontját megel őző éveit is vizsgálja. A végrehajtási tapasztalatok alapján a
leggyengébb elemnek, a leggyakoribb kötelezettségszegésnek a m űködtetési id őszak
egyes éveire vállalt üzemméret teljesítése bizonyul .
Itt kell hangsúlyoznom, hogy a kiépítend ő gazdaság megvalósított üzemmérete számo s
esetben 30%-os mértéket meghaladóan marad el a vállalt nagysághoz képest . Ez
jelentős eltérésnek számít, kiváltképp annak tükrében, hogy a probléma gyökerét a z
ügyfelek saját maguk általi, egyéni . belátásuk szerint tett, sokszor nem kell ően
megalapozott és átgondolt vállalásaiban, id őnként a pályázatírói szakértelem
hiányában kell keresni . Hozzáteszem, hogy a 30%-ot meg nem haladó üzemméretelmaradás semmiféle szankciót nem von maga után .
Fentieken túl a kommunikációs tervben vállaltak teljesítése is hagy némi kívánnivalót
maga után.
Végezetül kiemelem, hogy a visszakövetelések vonatkozásában felvetett probléma a
fiatal mezőgazdasági termel őket tömörítő szakmai szervezet figyelemét isfelkeltette .
A kialakult helyzet rendezése érdekében a szervezet — tájékoztatásuk alapján — arr a
készül, hogy a problémás, visszafizetést eredményez ő eseteket összegyűjtse és
kiértékelje . A majdani következtetések, megfogalmazódó javaslatok hozzájárulhatna k
a probléma megnyugtató rendezéséhez, amelyben partnerként kívánunk
együttm űködni .
Képvisel ő i tevékenységéhez további sok sikert kívánva megköszönöm, hog y
kérdéseivel is segíti munkánkat.
Budapest, 2012 . szeptember
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