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Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

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

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján ,Megsemmisítik-e a bizonyíthatóan

hibás pontozással nyertes állami földbérlet pályázatok eredményét?" címmel írásbeli

választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az állami földbérlet pályázatok pontozásának hibáira és az ebből eredő visszásságokra már

számos esetben igyekeztem felhívni a figyelmet. Megtettem ezt a parlamentben, a sajtó

nyilvánossága előtt, illetve a mezőgazdasági bizottság ülésein személyesen is jeleztem ezt dr

Sebestyén Róbert elnök úrnak. A földbérlet pályázatok NFA-nál történő személyes

vizsgálatom során akadtam a pályázatok pontozásának egy másik, konkrét hibájára.

A pályázatok 2 .6. pontja tartalmazza a pályázónak a foglalkoztatás bővítésére vonatkozó

vállalásait . A pályázatban szövegesen le kell írni, hogy a pályázó a 2013-tól 2017-ig terjedő

időszakban hány plusz fő foglalkoztatását vállalja. A pályázat későbbi részében ugyanezt

táblázatos formában kell megadni, tehát el őször évekre lebontva az összes jelenlegi, illetv e

tervezett foglalkoztatott létszámát, és a használni kívánt föld területét hektárban . A következő

táblázatban a foglalkoztatás kategóriákat fő/ha/év mértékegységben kell megadni, és ez

alapján történik a pontozás . A jelek szerint azonban a bírálók automatikusan lepontozták a

ORSZÁGGYfJLÉSI KÉPVISELŐ



pályázó által itt megjelölt kategóriát, függetlenül attól, hogy az itt megadott szám az el őző

táblázattal vagy a szövegesen megadott foglalkoztatási számokkal összhangban lett volna !

Így fordulhatott elő , hogy aki ténylegesen összesen plusz 11 fó foglalkoztatását ígérte (tehát

p1 . 5-ről 16-ra növelné alkalmazottai számét), ha ezt a számot írta be hektáronként is (ami a

földterülettel beszorozva akár többszáz ember foglalkoztatását is jelenthetné), akkor megkapt a

a maximális, 30 pontot a foglalkoztatás bővítésére, és ezzel megnyerte a pályázatot . Más, aki

ténylegesen 16 vagy 27 plusz fő foglalkoztatását ígéri, ha a megadott mértékegység szerint ezt

leosztotta a pályázandó (vagy általa használt összes) földterület hektárjaira, csak 1 alatt i

számot kapott, ami 3 pontot ért . Tehát aszerint, hogy leosztotta-e egy pályázó hektáronként a

munkaerő növekményt vagy nem, lehetett akár tízszer annyi pontot is megszerezni . Ezeket a

következő valós, a pályázatokból vett példákkal tudom megvilágítani :

valós ígért plusz

munkaerő (fő )

pályázott föld (ha) megadott foglalkoztatás

bővítés/év/ha

kapott pontszám

11 fó 69 ha 10 főfelett 30 pont

27 fő 8 ha 0 és 1 között 3 pont

3 fő 143 ha 2-3 fő/ha 9 pont

5 fő 12,8 6-7 fő/ ha 18 pont

Tisztelt Miniszter úr, a fentiek alapján számomra az derül ki, hogy a bírálók nem ellen őrizték

le a pontozás során, hogy a bejelölt foglalkoztatási kategóriának van-e bármilyen köze a z

előző oldalon szövegben megadott valós számokhoz, és így hamis pontszámok alapján

nyerhettek egyes pályázók. Szúrópróba szerű ellenőrzésem során ezt találtam a HU23-20152 ,

a HU23-20154, a HU23-20155, HHU23-20144, HU21-10064 kódszámú pályázatok esetébe n

is, amelyek többségénél a bábonymegyeri Ágh János, az ő fia, illetve a kajászói Kiss Árpád a

nyertes .

Minderről már írásban táj ékoztattam dr Sebestyén Róbert elnök urat, illetve Péter Mihályt is ,

az NFA Ellenőrző bizottságának elnökét, de választ eddig nem kaptam . Ezért szeretném most

Miniszter úrtól megkérdezni, át fogják-e vizsgálni az általam megjelölt pályázatokat, é s

megsemmisítik-e az eredményt, ha az önök számára is bebizonyosodik, hogy valóban fennál l



az általam leírt pontozási hiba? Szándékukban áll-e a rossz pontozás alapján jogtalanul

elnyert földekre vonatkozó szerződéseket felbontani, és azokra új pályázatot kiírni ?

Kérdezem továbbá, hogy le fogják-e ellenőrizni a többi pályázatot is, hogy kiszűrjék a

hasonló hibákat? Adnak-e egyértelmű útmutatást a bírálóknak a további pályázatok

pontozását illetően?

Remélem, Miniszter úr is egyetért velem abban, hogy a pályázó gazdálkodókkal szembe n

rendkívül igazságtalan és méltánytalan, ha a pályázatokat a bírálók gondatlansága, vagy a

pontozásra vonatkozó egyértelmű utasítás hiánya miatt nem konzekvensen ugyanúgy

pontozzák, és ezért esnek el adott esetben családjuk megélhetését biztosító földterüle t

használatának jogától . Ha a kormánynak valóban az a célja, hogy növeljék a

mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát, hogy minél több falun él ő ember juthasson

tisztességes megélhetéshez, nem engedhetik meg, hogy pont a foglalkoztatás b ővítésére

vonatkozó szempont teljesen véletlenszer űen és igazságtalanul kerüljön elbírálásra.

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2013 . május 23 .

Szabó Rebeka
független képviselő
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