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Tárgy: Giovanni Bellin olasz állampolgár által benyújtott 0264/2010. számú petíció 
az agrártámogatások tekintetében Magyarországon elkövetett feltételezett 
csalásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy Magyarországon visszaélnek az agrártámogatásokkal, 
mivel egyes, immár évek óta megműveletlen szántóföldekre is támogatási kérelmek érkeznek, 
és a támogatásokat ki is fizetik. A petíció benyújtója a visszaélést akkor fedezte fel, amikor 
vásárolt egy földterületet, amelyet a haszonbérlő már évek óta nem művelt meg, ennek 
ellenére azonban minden évben felvette a földtámogatást. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy az illetékes helyi hatóságok nem lépnek fel a visszaélések megakadályozása érdekében, 
valamint elképzelhetőnek tartja, hogy maguk is aktív szerepet játszanak az ügyben. A petíció 
benyújtója az Európai Parlament vizsgálatát kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban 

A petíció a mezőgazdasági egységes területalapú támogatási rendszerrel (SAPS) kapcsolatban 
Balatonkeresztúr területén állítólagosan elkövetett szabálytalanságokról szól. 
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A petíció szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2006-tól kezdődően 
közvetlen mezőgazdasági támogatást (SAPS) folyósított egy magyar gazdálkodónak, aki nem 
volt jogosult a támogatásra. A panaszos állítása szerint a mezőgazdasági földterületet hosszú 
ideig egyáltalán nem művelték, mielőtt ő 2008-ban megvásárolta. Azzal vádolja az MVH 
tisztviselőit, hogy meghamisították a műholdképeket, és (pénzbeli ellenszolgáltatásért) szemet 
hunytak afölött, hogy olyan személyek kérelmeztek SAPS-támogatást, akiknek soha nem volt 
tulajdonukban föld, és akik nem is béreltek földet. 

2010. augusztus 11-én az OLAF elindította a kapott tájékoztatás értékelő eljárását annak 
meghatározása érdekében, hogy szükséges-e a hivatalos OLAF-vizsgálat elindítása.

Az OLAF-nak az üggyel kapcsolatos hivatalos értékelése 2011. június 28-án lezárult. A 
petíció benyújtója és az MVH által benyújtott információk és dokumentumok alapján 
feltételezhető, hogy a SAPS-támogatások szabálytalan kifizetésével kapcsolatos állítások 
meglehetősen pontosak. Tehát megállapítható, hogy az illetékes hatóságok nem kezelték 
megfelelően az ügyet. 

Tekintettel azonban az OLAF de minimis politikájára és az ügyben érintett összegre, az ügyet 
azon ügyek közé sorolták, amelyekkel az OLAF nem foglalkozik. A vizsgálatok 
megnyitásáról való döntés során az OLAF de minimis politikája az OLAF rendelkezésére álló 
források hatékony és eredményes felhasználására helyezi a hangsúlyt. Ez a politika segíti az 
OLAF-ot abban, hogy olyan ügyekre összpontosítsa erőfeszítéseit, amelyek esetében nagyobb 
a siker valószínűsége és a ráfordított pénz arányos az ügyben érintett összeggel, más ügyekkel 
pedig az azokra alkalmasabb szervek foglalkoznak. Ezért az OLAF felhívta a magyar 
hatóságok figyelmét az ügyre, és azt kérte tőlük, vizsgálják meg a kifizetéseket és – szükség 
esetén – hajtsanak be minden jogtalanul kifizetett összeget a kedvezményezettől. A 
megosztott irányítás elvével összhangban a szabálytalanul kifizetett összegek 
kedvezményezettektől történő behajtása az érintett tagállam kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
Mivel az állítások az egységes területalapú támogatási rendszerrel (SAPS) összefüggésben 
Magyarországon, az MVH által elkövetett visszaélésekkel kapcsolatosak, az OLAF az ügyet a 
megfelelő bizottsági szolgálatokhoz továbbítja a lehetséges nyomon követés céljából.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. április 20.

Az eredeti petíció tárgya az agrártámogatásokkal kapcsolatos állítólagos magyarországi 
visszaélés volt, amellyel az OLAF foglalkozott. A 2011. augusztusban kelt további levelében a 
petíció benyújtója azt sérelmezi, hogy a földterület megvásárlásakor nem tájékoztatták őket arról, 
hogy az egy Natura 2000 terület része, és hogy a szántás ott nem engedélyezett. Mivel nem 
tudtak e korlátozásokról, felszántották a területet, és ennek következtében 75.000 eurós bírsággal 
sújtották őket a védett gyepekben való károkozás miatt.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság felvette a kapcsolatot a magyar hatóságokkal annak megállapítására, hogy 
Magyarországon mely eljárások vannak érvényben arra vonatkozóan, hogy ha a vevő Natura 
2000 területként kijelölt földterületet vásárol, megfelelő tájékoztatásban részesüljön a földterület 
védettségi állapotára és a területtel való gazdálkodással kapcsolatos esetleges korlátozásokra 
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vonatkozóan. A hatóságok válaszukban kifejtették, hogy a magyarországi Natura 2000 
területek elhelyezkedésével és jellemzőivel kapcsolatos információk a Természetvédelmi 
Információs Rendszeren keresztül elérhetők:
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

A vonatkozó jogszabály továbbá rögzíti, hogy a Natura 2000 státuszt a telekkönyvben is 
rögzíteni kell, a földhivatalnak pedig tájékoztatnia kell a föld tulajdonosait az abból eredő 
jogaikról és kötelezettségeikről, hogy földterületüket Natura 2000 területként jelölték ki.

Ezenfelül a hatóságok szerint a konkrét esetben a petíció benyújtója a földterület
megvásárlásakor tudatában volt annak, hogy az a Natura 2000 terület jogi státuszával 
rendelkezik, mivel ez az információ az adásvételi szerződésben is szerepelt. A magyar 
hatóságok szerint a 75.000 eurós bírságot valóban azért vetették ki, mert a védett gyepet 
engedély nélkül felszántották. A petíció benyújtója a bírság ellen fellebbezést nyújtott be, ám 
a Somogy Megyei Bíróság a természetvédelmi hatóság határozatát helybenhagyta.

Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk és a magyar hatóságok válaszai alapján a 
Bizottság az uniós jog megsértését nem látja igazoltnak. A tagállami hatóságok szerint 
Magyarországon létezik olyan információs rendszer, amely a potenciális földvásárlókat 
tájékoztatja a földterület védettségi állapotáról, és ebben a konkrét esetben a vevőt tájékoztatták 
arról, hogy az adásvételi szerződésben szereplő földterületet Natura 2000 területként jelölték ki. 
Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy jogait nem megfelelően tartották tiszteletben, a 
nemzeti jogorvoslati eljárások rendelkezésére állnak.


