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Sajtóközlemény 

 

Elkezdődött a jogszabály változás miatt súlyos helyzetbe került fiatal gazdák 

helyzetének rendezése 

 

A Fiatal Gazdák várják az ügy jogi rendezését is 
 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA nemrégiben felhívta a figyelmet arra, hogy 

egy 2011. december 21-i jogszabály módosítás súlyos helyzetbe hozta a támogatást elnyert fiatal 

gazdákat az üzemméret szabályozás indokolatlan és szakmaiatlan újraszabályozásával. 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) weboldalán 2012. január 13-án megjelent hír 

alapján megkezdődött a problémás helyzet rendezése. E szerint a jogszabály módosítás előtt kiadott 

MVH közleményben szereplőek szerint kell a fiatal gazdáknak az üzemméretüket kiszámítani az 

un. 10% lehívásakor.  

 

Az MVH weboldalán megjelent hír arra utal, hogy a problémás helyzet rendezése egyértelmű 

szándéka az agrárkormányzatnak. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az MVH weblapján 

megjelent hír nem jogszabály, nem jogforrás. Tehát az ügy végleges rendezéséhez szükséges a 

23/2007. FVM rendelet problémát okozó 21. § (2) bekezdésének módosítása valamint a 187/2011. 

MVH közlemény hatályon kívül helyezése. A nyilvánosan elérhető adatbázisok alapján sem a 

jelzett jogszabály módosítás, sem az MVH közlemény visszavonása, módosítása nem történt meg. 

Mind a jogszabályi rendelkezés, mind az MVH közlemény továbbra is hatályban van, tehát 

formálisan alkalmazni is kellene azokat. 

 

Az AGRYA bízik benne, hogy az ügy jelenlegi kommunikációs szintű rendezését legkésőbb 2012. 

január 31-ig követi annak korrekt jogi rendezése is. Ellenkező esetben ugyanis nagyon kusza jogi 

helyzet alakulhat ki. Az ügyfél ugyanis egy állami szerv felhívására jár el a jogszabályokkal 

ellentétes módon.  

 

Az AGRYA összességében üdvözli az agrárkormányzat gyors reakcióját, amely egyértelműen a 

probléma megoldását célozza. 

 
A sajtóközleményhez csatoljuk az eredeti (179/2011), a hatályon kívül helyezni javasolt (187/2011) 

MVH közlemény szövegét, az MVH weblapján megjelent hír szövegét, a 2012. évi MVH 

közlemények listáját (itt kellene lennie a hatálytalanító közleménynek) valamint a 23/2007 FVM 

rendelet 2012. január 15-én hatályos szövegét a magyarorszag.hu weboldalról valamint a korábbi 

sajtóközleményünket. 

 

Budapest, 2011. január 15. 
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