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Tárgy : »Milyen kormányzati lépések követték a Kormányzati Ellen őrzési Hivatal hortobágy i
legelőpályázatokról készült jelentését?" című írásbeli kérdésre adott válas z

Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XYVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján K/10652.
számon hozzám benyújtott, „Milyen kormányzati lépések követték a Kormányzat i
Ellenőrzési Hivatal hortobágyi legel őpályázatokról készült jelentését?” című írásbel i
kérdésére a következő választ adom .

Sajnálatosnak tartom, hogy Képvisel ő Úr ismételten egy olyan 2014-es ügyben kér
tájékoztatást, amely ügy minden szempontból lezárult, úgy, hogy Ön is folyamatosan
figyelemmel kísérhette annak menetét, ső t, többször kapott írásos és szóbeli tájékoztatást i s
annak részleteirő l .

Minden bizonnyal elkerülte tehát Képvisel ő Úr figyelmét a Földművelésügyi Minisztérium
képviselő i által mind szóban, mind írásban 2014 . augusztus eleje óta nyújtott folyamatos
tájékoztatás arról, hogy a tárca hogyan alakította át a földbérleti pályáztatás rendszerét . Az
átalakítás többek között a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI} által
lefolytatott vizsgálat során tett ajánlások mentén történt . Tisztelettel javaslom Képviselő
Urnak korábbi részletes tájékoztatásaink elolvasását, ha még erre nem került volna sor .

A KEHI a pályázók nyilatkozatai tartalmának hatékonyabb ellen őrizhetőségére, a
határidők szigorúbb számítására, a pályázati feltételek igazolásának módjára, egye s
egyszerűsített hiánypótlási lehet őségek bevezetésére és más, technikai jelleg ű (pl. az
állategység-számítás szabályaival kapcsolatos) módosításokra tett ajánlásokat a
Földművelésügyi Minisztériumnak, amelyeket a megfelel ő szakmai konzultációkat követően
átvezettünk a nyilvános pályázati feltételek között .
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A KEHI a 2014 . január 27 . és július 7 . között lefolytatott vizsgálata során 428 db birtoktes t
eredményesen zárult pályázati eljárásnak nyertes pályázatait vizsgálta a Hortobágyi Nemzet i
Park Igazgatóságnál (a továbbiakban: Igazgatóság), és a pályázati eljárások közel 80%-át
aggálytalannak találta.

Mint ahogyan azt Ön is nagyon jól tudja, a KEHI megállapította, hogy a nyertes pályázó k
közül mindössze 14 birtoktestet érintően 17 pályázó közölt a valóságnak nem vagy nem
teljesen megfelelő adatokat. Ezek mind olyan nyilatkozatok voltak, amelyeket az Igazgatósá g
köteles volt valós tartalmúnak elfogadni . A 17 db kifogásolt szerződést az Igazgatóság
felmondta. A felmondott szerződésekkel érintett területeket már 2015-ben újr a
megpályáztatta, és a szerződéseket az új bérlőkkel meg is kötötte az Igazgatóság . Abban a két
esetben pedig, ahol az ügyben az Igazgatóság keresete nyomán eljáró bíróság a KEH I
megállapításaival ellentétben rendben találta a pályázati anyagot, nem kerülhetett sor a
szerződés felmondására, és az eredeti nyertes bérlők maradtak a szerződésekben .

A KEHI jelentés kapcsán büntető feljelentést az Igazgatóság nem tett . Ilyen
jogkövetkezményt egyik KEHI észrevétel tekintetében sem ír el ő a jogszabály .

Képviselői munkájához további sok sikert kívánok.

Budapest, 2016 . május ,
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