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Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Kié az alcsúti arborétum?” címmel

írásbeli választ igénylő kérdést kívánunk benyújtani Fazekas Sándor vidékfejlesztési

miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr !

2010 októberétől a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakmai irányítása mellett a felcsút i

Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát (PFLA) m űködtető alapítvány üzemelteti az Alcsúti

Arborétumot. Az erről szóló megállapodás aláírásakor fejlesztéseket, új lendületet é s
munkahelyek megmentését ígérték . Utóbbi azt jelenti, hogy a költségvetési intézményekné l
bevezetett létszámkorlátozás miatt négy ember munkahelye vált bizonytalanná, őket az
Akadémia alkalmazza tovább . Konkrét ígéreteket tett az Akadémia egyes infrastrukturális
beruházásokra és fejlesztésekre : parkolóépítés, új kerítés, új honlap . Mindez azonban csupán
kiegészítése annak a felújítási projektnek, amelybe már elnyert uniós forrásból vághatott bel e
az arborétum.

A létesítményt több mint 200 millió forint állami és EU-támogatásból újították fel az elmúl t

két év során. Az arborétum növényrekonstrukcióját és dísztó rehabilitációját megcélozva a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot nyújtott be a KEOP „Gyűjteményes
növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” c. pályázati felhívásra. A

pályázat kivitelezésére a támogatási szerződést a DINPI és a Nemzeti Fejlesztési ügynöksé g

Közreműködő Szervezete 2010 . július 15-én kötötte meg . A sajtó információi szerint a

felújítási munkák egy részét, a dísztó rehabilitációját végző cég, a Közgéppel több projektbe n

szorosan együttműködő Duna Aszfalt Kft . versenytársak nélkül nyerte el a munkát .



A PFLA holnapján az arborétumot máris "Az Akadémia füvészkertje" néven reklámozzá k
(bár nem az Akadémiáé, és nem is füvészkert) . A szállóvendégeket (a honlapon és a
helyszínen is) a PFLA sporthoteljébe irányítják . Az arborétum jelenlegi e-mail címe :
info@puskashotel .hu. A PFLA honlapján ugyanúgy emlegetik az új szerzeményt, mint a sajá t
beruházásaikat : "Nincs még kész a torta! Még egy nagyon fontos szelet, egy mindannyiunka t
megörvendeztető részlet hiányzik . De erre sem kell már sokat várnunk . Mészáros Lőrinc
bizakodó: a 2011-től épülő stadionban komoly nemzetközi, sőt, akár utánpótlás-válogatott
meccseket lehet majd játszani . Persze addig is van mire büszkének lennünk . Október végér e
újabb két pályán gyakorolhatnak a növendékeink . Es akkor ott van még az új épületszárny, a
FourFourTwo szerkesztősége, a vendégház, a tanulószoba és persze az alcsúti Arborétum . "

Az arborétum vagyonkezelője, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) nem válaszo l
az arborétum üzemeltetési feltételeit firtató újságírói kérdésekre, és a nemzeti par k
weboldalán sem tettek közzé erre vonatkozó információt .

A fentiek miatt kérdezzük a természetvédelemért is felel ős minisztertő l :

Milyen feltételek mellett üzemelteti a PFLA az arborétumot, ki viseli a m űködtetés
terheit, kihez folynak be a bevételek ?

Hogyan választották ki a működtetésre a PFLA-t (volt-e például pályázat vagy
meghívásos tender, versenytárgyalás stb .), és hogyan alakították ki a működtetés
feltételrendszerét ?

Hogyan biztosítható a jelenlegi konstrukcióban a természetvédelmi területe k
kezelésénél kikerülhetetlen állami (nemzeti parki) felel ősség és a természetvédelmi
szempontok elsőbbsége? Ki és hogyan ellenőrzi, hogy a PFLA valóban primátust
biztosít-e az ökológiai érdekeknek ?

Tudomása van-e a természetvédelem kormányzati gazdájának arról a fentiekben
számos példával alátámasztott látszatról, amelyben az arborétum egy nonprofi t
magánvállalkozás részeként tűnik fel illetve működik, és kíván-e valamit tenni ezen
látszat illetve helyzet megszüntetése érdekében ?

Hogyan egyeztethet ő össze az előzőekben vázolt üzemeltetési koncepció a Fideszne k
azzal a választási ígéretével, amely szerint a köz- és a magánérdekeket szigorúan
szétválasztják, és megakadályozzák, hogy közpénzből magántőke képződjön?

Várjuk megtisztelő válaszát .

Budapest, 2012. nove er 15 .

Szabó Rebeka
LMP
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