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Tisztelt Miniszter úr! 
 

 

Az elmúlt hetekben a fiatal gazda támogatási kérelmek 2010. nyarán megtörtént 

újrapontozása miatt nyilvánosság előtt zajló vita alakult ki Szövetségünk és a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) között. Az MVH 2011. október 26-án ez ügyben kiadott 

legutóbbi állásfoglalása után számunkra nem maradt más lehetőség, mint hogy Miniszter urat 

keressük meg ezzel az üggyel. Az eddig történteket és a Szövetségünk álláspontját a 

következőkben tudjuk röviden összefoglalni. 

 

A 2010. nyarán történt újrapontozás miatt sérelmet szenvedett fiatal gazdák nagy részben 

bíróságon támadták meg az MVH döntését. Ezekben a perekben olyan precedens jellegű 

ítéletek születtek, amelyek meglátásunk szerint egyértelműen igazolják, hogy az MVH 

eljárása alapjaiban törvénysértő. Két ítélet másolatát csatoljuk. 

A jogerősen pernyertes fiatal gazdák számára az MVH nem fizeti ki a nekik járó támogatást, a 

kifizetési kérelem ügyintézését felfüggesztették. Az indokolásuk szerint amiatt, mert 

felülvizsgálati kérelmet adtak be a jogerős ítéletek kapcsán a Legfelsőbb Bíróságra. A 

felülvizsgálati kérelem, tekintettel arra, hogy nem rendes perorvoslat, nem fellebbezés, nem 

akadálya az ítéletek végrehajtásának. Az eljárások felfüggesztésével álláspontunk szerint 

ezzel az MVH egyértelmű, durva és szándékos törvénysértést követ el, visszaél az általa 

gyakorolt közhatalommal.  

A 2011. október 26-i MVH állásfoglalás megerősíti, hogy nem egyedi ügyről van szó, amikor 

a jogerős ítéletet nem hajtja végre az MVH, ez az általánosan követett gyakorlat. Más fórum 

hiányában Miniszter úrhoz, mint az MVH felügyeletét ellátó minisztérium vezetőjéhez kell 

ebben az ügyben fordulnunk, ezt várják el tőlünk a fiatal gazdák. 

 

Az előbbiek alapján kérjük Miniszter urat, hogy tegye meg azokat a hatáskörébe tartozó 

intézkedéseket, amelyek visszavezetik az MVH-t a jogszerű működéshez. 

 

Kérjük Miniszter úr segítségét abban, hogy a sérelmet szenvedett fiatal gazdák, a precedens 

jellegű ítéletek ismeretében külön eljárás nélkül hozzájussanak a nekik járó támogatáshoz. 

 

Az előbbieken túl tisztelettel kérjük Miniszter úr tájékoztatását a következőkről. 



 

A Minisztérium jogszerűnek ítéli-e a 2010. nyarán lezajlott újrapontozást a fiatal gazda 

támogatási kérelmekkel kapcsolatosan? 

A Minisztérium szerint jogszerű-e az MVH eljárása, amikor nem hajtja végre a jogerős 

bírósági ítéleteket és nem fizeti ki a pernyertes fiatal gazdáknak a nekik járó támogatást, 

függetlenül a beadott –a fellebbezésnek nem minősülő- felülvizsgálati kérelmektől? 

 

Bízunk benne, hogy Miniszter úr válaszának előkészítésében nem kapnak szerepet azok a 

megrögzött bürokraták, akik közül sokan dolgoznak mind a VM, mind az MVH 

szervezetében. Ebben az esetben lehetőséget látunk arra, hogy egyértelmű és egyenes 

válaszokat kapjunk a kérdéseinkre. Az egyértelmű és egyenes válaszok ismeretében – 

függetlenül azok tartalmától – az AGRYA a maga részéről lezártnak tekinti ezt az ügyet. 

 

Az MVH tevékenysége folyamatosan rombolja a közigazgatás működésével kapcsolatos 

bizalmat, a jogbiztonságot és negatívan befolyásolja az agrárkormányzatról alkotott képet. 

Már emiatt is szükséges a változás az MVH-nál, ezt várják a gazdák, köztük a fiatal gazdák is. 

 

Egyetértünk a Minisztérium képviseletében 2011. október 24-én, a Parlamentben megszólaló 

V. Németh Zsolt államtitkár úrral: az MVH működésének jogszerűnek és ügyfélbarátnak kell 

lennie. Jelen ügy rendezése is beleilleszkedhet ebbe a komoly szemléletbeli és működési 

változásokat igénylő folyamatba. 

 

Tájékoztatásul csatoljuk az ügyben eddig kiadott sajtóközleményeinket és a Búsi Lajos 

helyettes-államtitkárnak küldött megkeresésünket.  

 

Megtisztelő figyelmét köszönjük és várjuk válaszát! 

 

 

Budapest, 2011. október 27. 
 

 

       Tisztelettel: 

 

 

 
         Dr. Mikula Lajos 
          ügyvezető elnök 
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