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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kollégák! Megkezdenénk a mai ülésünket. Először is
engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a megjelenteket, képviselőket és a
minisztérium kollégáit, illetve a részhez érkező szakértő kollégákat.

Az albizottságunknak az a dolga, hogy a kormányzati tevékenységet időről időre
ellenőrizze most megtörtént. Annyi dolog és van néhány aktuális ügy is, ami szükségessé
tette, hogy összehívjuk az albizottságot.

A kiküldött napirendben négy ügy szerepel, amiről szeretnénk tájékozódni, illetve
beszélni róla. Ezek a belvízhelyzet, a tejtermelőkkel kötött megállapodás, a tavalyi
megállapodásnak a sorsa és a hogyan tovább, és két közbeszerzési ügy, amiről még
szeretnénk részletesebb tájékoztatást kapni. Ugyan a média viszonylag intenzíven foglalkozott
vele, de szeretnénk ennek a folytatását is látni.

Azon túl, hogy most ezeket az ügyeket végigvesszük, én szeretném azt, hogy ha a
jövőben az albizottság nemcsak ilyen aktuális, prompt ügyekkel tudna foglalkozni, hanem
lenne néhány meghallgatás jellegű ülésünk is, amit ez a nagyon intenzív, gyors törvénykezés
nem igazán tesz lehetővé, hogy megfelelő hatástanulmányok készüljenek. Jó lenne, hogy ha a
szakértők bevonásával egy kicsit a döntések következményét is tudnánk elemezni, és ezt itt
bizottsági környezetben is meg tudnánk majd vitatni.

Miután viszonylag gyorsan került összehívásra ez a mai ülés, a minisztérium jelezte,
hogy írásos anyagot nem tudnak előre küldeni, azonban helyettes államtitkári szinten minden
egyes kérdéshez jött minisztériumi tisztviselő, akiknek megköszönöm a jelenlétét. Rá is
térnénk akkor az első napirendi pontra, hogy ha a napirendhez senkinek nincs semmilyen
észrevétele. Akkor először megkérdezném, van-e javaslat, észrevétel a napirendhez? (Nincs
jelzés.) Nincs, köszönöm.

A Vidékfejlesztési Minisztérium beszámolója a katasztrofális belvízhelyzet
kezelésével kapcsolatos intézkedésekről

Akkor rátérnék az első napirendi pontra és megadnám a szót dr. Kling István vízügyért
felelős helyettes államtitkár úrnak, hogy tartson tájékoztatást az aktuális belvízhelyzetről és az
intézkedésekről.

Dr. Kling István helyettes államtitkár (VM) szóbeli kiegészítése

DR. KLING ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen a lehetőséget is, és természetesen a kötelezettségünk, hogy beszámoljunk a
tisztelt albizottságnak feladatainkról. Nem tudom, mennyi időt szánunk rá, én rövid leszek és
utána egy összefoglalót tartunk, de először is bemutatom a kollégáimat, Bánki István
főosztályvezető a Vízkárelhárítási Főosztály vezetője, és Kolossváry Gábor pedig a Területi
Vízgazdálkodási Főosztály vezetője.

Elöljáróban szeretném azt elmondani, hogy ebben a kormányzati ciklusban mindjárt az
elején megalakult az egységes vízügyi szervezetrendszer, így a társulatok irányítása a vízügyi
helyettes államtitkársághoz került, és balomon ül Kolossváry Gábor kollegám,
főosztályvezető ennek a területnek a felelőse. Amikor én itt a belvízhelyzetről szólok, akkor is
ebben tett szervezeti intézkedésekről, akkor mindenütt tessenek úgy érteni, hogy ma ez a
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környezetvédelmi és vízügyi hatóságoknak és a társulatoknak a közös tevékenységét foglalja
magába.

A hidrometeorológiai adatokról és rövid távú előrejelzésekről elöljáróban egy-két szót,
és a belvízzel borított területek nagyságáról. Jelenleg 313 400 hektár van belvízzel borítva,
ebből 170 ezer hektár vetés és szántó, és azt lehet mondani, hogy az országban a talajfelszín
vízzel való átitatottságának a nagysága eléri az egymillió hektárt az országban.

Arra lehet számítani, amit már előrejelzésekből is tudunk, hogy 23-tól hirtelen
hőmérsékletemelkedés várható, tehát december 23-tól erőteljes olvadás hatására jelentősen
növekedni fog a belvízzel borított területek nagysága, és ez is egy jelentős problémát fog
jelenteni.

A védekezési adatokról. Jelenleg 11 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, és
29 vízgazdálkodási társulat folytat védekezést, és úgy gondolom, hogy a belterületi
védekezéseket is említeni kell, hiszen több településen, 8 településen harmadfokban
védekeznek a települések.

A vízügyi igazgatóságok tevékenységének jellemzésére szeretném azt elmondani, hogy
jelenleg körülbelül 20 millió köbméter vizet emeltek át eddigi időpontig a befogadókba. Több
mint ezer ember vesz részt a védekezésben, a társulatok pedig körülbelül 500 fővel
védekeznek, és az eddig felmerült költség év eleje óta, hiszen az extrémitását a
belvízhelyzetnek az is adja, hogy szinte év eleje óta fokozatban vannak a vízügyi szervezetek.
Év eleje óta 7,6 milliárd forintra kerekítem a számot, amelybe került ez a védekezés. Csak a
belvízi védekezés, ezt ki kell hangsúlyoznom. A hosszabb távú meteorológiai előrejelzés
szerint pedig a január az áltagosnál melegebb és csapadékosabb hónap lesz.

A kollégám kioszt három térképet és két ábrát, amelyből láthatók Magyarország
védekezési fokozatai, földrajzi eloszlásban. A másik ábrán pedig az elmúlt 12 év belvízi
elöntéseit ábrázoló mellékletünk van. Ezen láthatják, hogy még sosem volt olyan időszakunk,
amelynél ilyen kora decemberi időszakban ekkora belvízelöntés lett volna az elmúlt 12
esztendőben. Ebből is látható, hogy extrém helyzettel állunk szemben. Tehát a 2011. év
biztos, hogy belvízvédekezéssel kezdődik, az elöntések növekedni fognak, és hát attól függ a
védekezés tartóssága, hogy a további csapadéktevékenység milyen lesz, és a tavaszi időjárás
is meghatározza majd azt, hogy mennyire húzódik el ez a védekezés.

A vízügyi védekező szervezetek felmérték és rangsorolták a belvizek levezetéséhez
szükséges beavatkozásokat, az igazgatóságok, a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok
egymilliárd 256 millió forintra, a vízgazdálkodási társulatok pedig 912 millió forintra
becsülték azt az összeget, amely mindenképpen a halaszthatatlan, preventív beavatkozásokhoz
szükséges. Csak fel szeretném mutatni ezt a táblázatot, amelyet az előkészületek, a preventív
intézkedések érdekében elkészítettünk egyrészt a társulatokkal, másrészt a vízügyiekkel. Ez
egy alapos területi munka eredményeként állt össze. A 2010-es belvízemelkedés extremitását
nem is az elöntött területek nagysága adja, hanem, ahogy már említettem, a védekezés
folyamatossága. Az átemelt vízmennyiségre szemléletes adatot tudok mondani: több mint 2,5
milliárd köbméter belvíz került már átemelésre, csak a 70 km hosszú Balatonunk térfogata 1,8
milliárd köbméter. Tehát ezzel lehet összemérni ezt a tevékenységet, és sajnos ebben az évben
a mezőgazdasági területeknek nem a teljes mentesítésére tudtak törekedni a kollégák, csak a
belterületek védelme volt a legfontosabb cél, amelyet kitűztünk és így bizony nagyon sok
mezőgazdasági terület áll már belvíz alatt.  Egy-két problémára, hiányosságra szeretném
felhívni a figyelmet, amely jelentkezik az elöregedett szivattyútelepeinknél. A 150
szivattyútelepből 25-nél jelentkeztek olyan működési zavarok, amelyek azonnali beavatkozást
igényeltek, és ennek a gyors hibaelhárításnak az összköltsége 120 millió forint volt, de a
szivattyútelepeket, de a szivattyútelepeket fel kell készíteni a következő belvizes időszakra, és
ezeket a preventív munkák között szerepeltettük.
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Még egy dologra szeretném rávilágítani a figyelmet, az pedig az, hogy a védekező
szervezetek tetemes áramdíjtartozást halmoztak fel, és felvettük a kapcsolatot az
áramszolgáltatókkal, hogy ezeknek, az áramszolgáltatóknál jelentkező kintlévőségeknek az
elrendezését 2011 március végéig rendezni fogjuk.

Az országban jelenleg 133 darab belvíztározó van, 187 millió köbméter belvíz
fogadására van lehetőség, ezt csaknem teljes egészében kimerítettük, mert jelenleg 87
tározóban 132 millió köbméter belvíz tározására került sor. Legutóbb a miniszter úr
engedélyezte az Országos Műszaki Irányító Törzs – többször hallják a sajtóban az OMIT
elnevezést, ezt a vízügyi ágazat működteti – kérésére, mert az OMIT kérte az engedélyt, hogy
a nagyiványi tározót is  megnyissák a németi főcsatorna tehermentesítése érdekében.

A következő időszakban szükség lenne a csatornák és tározók előürítésére, hogy  a
kora tavaszi időszakban a belvizet felkészülten tudjuk fogadni. Egy összefoglalót szeretnék
még önöknek elmondani. Rendkívüli helyzet van, 1999-ben volt utoljára ekkora árvíz és
belvíz, de ebben az időszakban is kisebb volt ez a jelenleginél. Egyidejűleg kellett kezelnünk
a vízminőségi kárelhárítást, a vörösiszappal kapcsolatos vízminőségi kárelhárítást. A
harmadik legnagyobb tiszai árvíz vonult le Tiszabecsnél, a belvízvédelmet pedig egész évben
folyamatosan kellett ellátni a vízügyi szolgálatnak, a kövizigeknek és a társulatoknak. De
mégis jobban tudtuk kezelni, mint 1999-ben, ebben a második félévben bizonyosan, mert egy
koordinátor védekezésre lehetett lehetőség, az állami vízműveket kezelő vízügyiek és a
gazdálkodók érdekeit képviselő társulatok között nagyobb koordináció valósult meg, és a
vízügyi szolgálat is nagyobb erőket mobilizált országos létszám és technikai átcsoportosítások
elrendelésével.

Mit teszünk még? Összehangoltan rendezzük a borsodi térség árvízvédelmét, már
elfogadta a kormány most december 15-vel ezt a határozatot, amely 5 milliárd forintot
tartalmaz, 2011-ben ebből 750 millió forintot irányoztunk elő, és 2013 első félévében elkészül
ez a komplex árvízvédelmi beruházás. Tartalmaz árvízcsúcs-csökkentő tározót, záportározót,
körtöltések építését. Folytatjuk a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése törvényben szereplő

beruházásait, a nagykunsági, hanyi, tiszasülyi tározók kivitelezését, és elindult a beregi és a
Szamos-Kraszna-közi tározó, és felülvizsgáljuk a Szamos-közi tározó helyzetét, mert
bizonyos ukrán beavatkozások miatt határvízi kapcsolatok során derült erre fény, hogy
kritikusabb helyzetek állhatnak elő a felső-Tiszán a magyarországi szakaszon.

2012-ben végigvisszük a nagyvízi meder rendezésével kapcsolatos jogszabályi
alapokat, itt mindenképpen az irányba szeretnénk lépni, hogy az engedélyezést sokkal
gyorsabban véghez tudjuk vinni. Felülvizsgáljuk a kisvízfolyások kérdéskörét, a záportározók
országos programját, felülvizsgáljuk a belvíztározás további lehetőségeit, és elkészítettük már
a szavatolt árvízi és belvízi biztonsághoz szükséges beruházások listáját. Ezt miniszter úr el is
fogadta. Itt tartom a kezemben. Ez 1100 milliárd forintot jelentene. Természetesen ezt úgy
kell elképzelni, hogy ez az 1100 milliárd forint több évre húzódó program, de ezzel jelentősen
nőhet az árvízi és a belvízi biztonságunk, és ezzel egyben teljesítjük azt a fajta
kockázatelemzést és árvízi felkészülést, amit az Európai Unió vonatkozó direktívája is előír
számunkra.

Központosítjuk a védekezési struktúrát, ezt már most egy közigazgatási államtitkári
leirattal megtettük a társulatok irányába, ahogy elmondtam, a koordináció érdekében, de ezt
tovább fogjuk erősíteni jogszabályok módosításával. Cél, hogy kevesebb feladatot hagyjunk
az önkormányzatoknál, utalok itt a bodrogi térségre, ahol a kormányhatározat szerepelteti
lokalizációs tervek elkészítésének támogatását  az önkormányzatok irányába, hiszen ezt el
kell végeznünk, és szeretnénk, hogyha a vízügyi ágazat lépésről lépésre nagyobb feladatokat
tudna ebben átvállalni. Nagyon fontos dolgot szeretnék még mondani: a vízügyi szolgálat,
ahogy mondtam a társulatokat és a kövizigeket is beleértve, tízezer főt kíván foglalkoztatni
közmunka keretében a jövő évben, folyamatos munkavégzéssel és arra számítunk, hogy a
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vízügyi szolgálat megerősödhet azon alkalmas munkavégzőkkel, akik a közfoglalkoztatásban
kerülnek, hogy ők át tudnak kerülni véglegesen a vízügyi szolgálatba. Ebben reménykedünk.

Köszönöm szépen a figyelmüket. Rávilágítottam arra, hogy preventív beavatkozásokat
előirányoztunk, ennek a költségeit már szerepeltetjük egy kormányhatározat tervezetében,
amelyet beterjesztettünk és átdolgozásra visszakaptunk, ezt 2011. első közigazgatási
államtitkári ülésén szeretnénk tárgyaltatni. Ebben szerepel ez az említett összeg, ez a közel
2,2 milliárd forint a preventív beavatkozásokra, és ez a kormányhatározat tervezete
tartalmazza a veszélyhelyzeten kívüli védekezéseket, és azt is tartalmazza, hogy a
veszélyhelyzeten kívüli védekezések költségeit is meg kell fizetni a vízügyi szolgálatnak.
Négy tételből áll össze ez a tervezet, amelyre most részleteiben nem térnék ki. Csak alá
szerettem volna húzni, hogy a preventív beavatkozások listája nemcsak egy fióknak készült
lista, hanem már beterjesztésre kerül a kormány elé.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kollegáimmal közösen várjuk megtisztelő
kérdésüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást, megkérdezem képviselőtársaimat, van-e
kérdésük. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán.

Kérdések, észrevételek

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Én is így gondolom, hogy egy korrekt
tájékoztatást kaptunk. A helyzet nagyjából ismert, és ezzel találkozunk a médiában, illetve
azokon a helyeken is, ahol érintettség van.

Én úgy gondolom, hogy miután ez a probléma minden évben előjön, vagy kisebb-
nagyobb mértékben, és az is látható, hogy ebben a költségvetési ciklusban erre külön
forrásokat már nem nagyon lehet szerezni, legalább is az egész ügy rendezésére, inkább csak
a tűzoltás helyzete van. Főosztályvezető úrral annak idején elég gyakran, minden héten írtunk
kormány-előterjesztést, hogy kérünk még plusz forrásokat, de az inkább tavasszal volt. Most
az a rendkívüli, hogy itt vagyunk decemberben, és példátlan mértékű belvíz van.

Amit én egy kicsit érdekesnek találtam, és tudom, hogy volt egy választási ígéret, hogy
a termelői hozzájárulások rendezésre kerülnek ebben az évben, és bárki azzal vádolna, hogy
termelőellenes vagyok, én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ezt most kellett volna
meglépni. Hiszen ha morgással is, meg ellenállással is, de azért a termelők elég jelentős
befizetéseket tettek pontosan ezeknek az ügyeknek a kezelésére, és azt a forrást, amivel most
ezt a befizetést kiváltotta a kormány, ha ezt pluszban odaadta volna, úgy gondolom, kicsit
nagyobb lehetőség nyílt volna főleg megelőző tevékenységre.

Nyilván ez a hajó most elment, de azért ezen el kell gondolkodni, hogy valamilyen
közös felelősségvállalás, amit annak idején még a kárenyhítési alap kapcsán kitaláltunk, nem
ezekre az ügyekre, de ide tartozhat többek között a belvíz is, hogy ezen nem kell
elgondolkodni úgy, hogy az beilleszthető legyen egy európai uniós rendszerbe. Azt látom, és
az a szörnyű, hogy most küszködünk a belvízzel, és júniusban pedig az aszállyal fogunk.
Ezért mondom, hogy ez egy komplex rendezést kívánó feladat lenne, de abban is biztos
vagyok, hogy Magyarország ezt önerőből soha nem fogja tudni megtenni. Bármilyen hatásos
kormányzati intézkedések történnek is, hiszen ez óriási forrásokat igényel, és Európának rá
kell jönni, hogy itt egy jövőbeli kincsről van szó, amivel valamit kezdeni kell, ami persze
nyilván átok ilyenkor, de látjuk, hogy a másik végletekbe is bele tud menni, főleg az alföldi
területek.

Azt gondolom, értékelve azt a munkát, amit a vízügyes kollegák ebben a dologban
végeznek, hogy egyértelmű, hogy itt egy komoly stratégia megalkotása van. Abban is
egyetértek azokkal a vezetőkkel, akik azt nyilatkozták, hogy ahol minden évben,
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folyamatosan visszatérő veszély az árvíz, ott szabad-e a hagyományos mezőgazdasági
művelést erőltetni, vagy olyat folytatni, ami évek óta nem lehetséges. Minden évben csak
annyi jövedelem származik, ami mondjuk európai uniós támogatásból ezek a területek meg
tudnak kapni, és nyilván az éhenhalásnál kicsit több, de egyébként semmi plusz jövedelmet
nem biztosít.

Ezt az ügyet ilyen szinten kell kezelni, és én még egyszer megköszönöm a tájékoztatót,
és úgy gondolom, hogy valami olyan rendszer, mint a kárenyhítési alap, amiben több minden
van, abból kivenni és önálló megoldást csinálni, mindenképpen kellene.

Azt hiszem, hogy a termelőknek is érdeke, hogy az állapot maradjon fenn tartósan,
mert ugye mindig az az érv, hogy azért nem szívesen fizetik be a hozzájárulást, mert nem
igazán látják ennek a hasznát vagy eredményét. Ahol befizették, a vízitársulatok azt mondták,
hogy ebből a forrásból ennél többet nem nagyon lehet tenni. Ez a forrás nem bővült, csak
máshonnan került oda. Én ezt problémásnak látom, és nem hiszem, hogy valami érdemi
változás bekövetkezhet ebben a dologban. Mindenképpen bővíteni kell az erre szánt
forrásokat úgy, hogy közös legyen a felelősség és közös legyen a kockázat viselése is. Ebbe
be kell vonnunk meggyőződésem szerint az Európai Uniót is az elnökségi programokban a víz
mint olyan benne volt, nem tudom, hogy meddig lesz ez most kiemelten kezelve, hiszen
nagyon sok egyéb ügy is éri most Európát, és nem biztos, hogy ez lesz most a figyelem
középpontjában. De azért nekünk legalább tisztában kell vele lenni, hogy ha valamit nem
teszünk ezzel a dologgal, akkor a magyarországi termőterületek 10 százaléka is kieshet, sőt
még akár több is kieshet, amit láttunk is, amit mondott államtitkár úr, hogy közel egymillió
hektár van olyan helyzetben, hogy ott áll a víz, de hogy abban érdemi művelést folytatni nem
lehet még tavasszal sem, az szinte biztos. Látjuk, hogy mit jelent, ha kiesnek kapacitásaink
nemcsak az export árán, hanem most már a belső takarmányozási ellátásban is komoly
gondok lesznek, hiszen a 2011-es év nem lehet jó, én ezt sokszor elmondtam, ahogy nem volt
jó a 9-es, 10-es se, most még rosszabb időszak elé nézünk.

Ez egy közös és nagyon fontos feladat kell, hogy legyen, ebben szívesen segítünk
jogalkotási oldalról is, ha erre van szükség, és talán el is kellene kezdeni ebben is egy széles
jogszabályi környezet változtatásának az előkészítését, ami beilleszthető lehet majd egy
európai uniós programban is.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor nekem még lenne.
Államtitkár úr említette ezt az 1100 milliárd forintos programot. Azt hadd kérdezzem meg
elöljáróban, és akkor utána még pontosítanám a kérdést, hogy milyen időintervallumban
tervezték ezt a programot? Mikortól, milyen forrásokból egész pontosan?

DR. KLING ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez a
leltár, ami készült, függ attól is, hogy bizonyos nagy európai uniós projektekben hogyan
tudjuk beilleszteni. A Duna-stratégiába vagy más európai uniós költségvetési keretek közé, de
a kollégám esetleg pontosabban tudna, ez egy 10-15 év, amire lehetne saccolni. De még csak
leltár készült, és utána ezt ki kell fejteni. Szerettem volna itt Gőgös képviselő úrra
visszautalni, tehát a válaszban benne is van.

ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a korrekt és alapos
tájékoztatást.

Elhangzott az, hogy 10 ezer főt fognak átirányítani közmunka-programból az árvíz- és
belvízvédelmi munkálatokra, ami szerintem egy nagyon jó dolog, üdvözlendő dolog, viszont
azt hadd kérdezzem meg, hogy miután az európai uniós programok gyakorlatilag most
kerülnek áttervezésre január közepén indul az új Széchenyi program, ez lehetőséget ad arra,
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hogy komolyabb források kerüljenek átcsoportosításra itt az ár- és belvízvédelmi
beruházásokkal kapcsolatban is. Van-e ebben valamifajta koordináció, illetve tudnának-e
tájékoztatást adni, hogy ebben az új Széchenyi programban lesznek-e ilyen jellegű források.
Mert hogy ugye most az világossá vált, hogy nem várhatjuk meg, amíg a következő uniós
program indul, mert ha most még 4 évet várunk arra, hogy legközelebb betervezzük, akkor
annak súlyos következményei lesznek. Máshonnan meg ilyen nagyobb összegű forrásokat
elég nehéz lenne bevonni.

A másik kérdésem meg az lenne, hogy a kárenyhítési alapban úgy tudjuk, hogy 4,2
milliárd forint van, eddig 37,3 milliárd forintnyi igény jelentkezett. Ezt milyen módon tervezi
a kormány megoldani? Van-e erre megoldás? Köszönöm szépen. Ezek lennének a kérdések.

DR. KLING ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Kezdeném sorban. A Gőgös Zoltán képviselő úr által elmondottak: az ágazat természetesen
régóta foglalkozik azzal, hogy mit is lehetne kezdeni a belvízhelyzettel, és az elmúlt években
előforduló aszályok kérdésével is. Ezért került kifejezetten előtérbe, és az utóbbi években
került ez előtérbe, hiszen a klímaváltozás kapcsán gyorsult fel ez a kérés az ágazatunkban is,
hogy nemcsak a vízkárelhárítás például új fogalomként az elmúlt tíz évben jelent meg, hogy
nemcsak a vizek többlete elleni védekezést jelenti, hanem a kevés víz elleni védekezést is. És
az európai uniós elnökségünk ideje alatt lesz ebben konferencia is, Magyarország kifejezetten
ezt a témakört a zászlójára tűzte, és a vizek többletére és a vizek aszályos helyzetből származó
kritikus helyzetére vonatkozóan szervezünk konferenciát.

Azt gondolom, hogy a mostani tárcafelépítési helyzetből fakadóan is, ahogy itt Zsolt
kollégám hozzánk lépett, a VM-ben megteremtődik az a lehetőség, hogy az integrált
gondolkozás így most létrejön tárcán belül. Tehát az, hogy valóban mit kezdünk azokkal a
területekkel a jövőben, amelyeket nem célszerű mezőgazdasági területnek megőrizni, és ezek
miként illeszthetők bele egy olyan programba, egy olyan stratégiai programba, amely a
vízügyi, mezőgazdasági, erdészeti, vadgazdálkodási, természetvédelmi kérdéseket is érinti,
tehát ezeket a tárcának mindenképpen át kell gondolnia, és azt gondolom, hogy jó úton
járunk, amikor a tárca ezzel kapcsolatosan egy stratégiai tervezést indított el. Természetesen
szükséges azonnali jogszabály-módosítás is Magyarországon, de szükséges éppen ezen
stratégia mentén végiggondolni azt, hogy 95 évvel ezelőtti állapotok determinálták azt a
jelenlegi vízgazdálkodási és környezetvédelmi szabályozást, természetvédelmi szabályozást
is, ami oda vezetett, hogy mi van benne a törvényben, és azóta jelentős változások történtek,
ahogy az előbb is mondtam. Tehát mindenképpen át kell gondolni és mi is át szeretnénk
gondolni egy vízgazdálkodási koncepció keretében az egész ár- belvízvédekezés, társulati
szervezetrendszer kérdését.  Itt most nem térnék ki arra, hogy a hozzájárulás miként alakul
vagy miként kellene alakulnia, de mindenképpen a felelősség, a finanszírozás, a feladat
hármasában kell átgondolnunk a jövőben azt a szabályozási környezetet, amelyet meg kell
változtatnunk.

Elnök úr kérdezte a tízezer fő foglalkoztatását. Itt arra kell gondolnunk, hogy olyan
munkaerő bevonására lesz lehetőség, amely főképpen kézierővel végez feladatokat. Tehát úgy
kell elképzelnünk, hogy a társulati műveknek és állami műveknek a jó karbahelyezéséhez
lehet felhasználni ezen munkaerőt. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor a kérdés felvetődik,
akkor úgy vetődik ez fel, hogy egyáltalán a meglévő szervezetrendszer keretei között milyen
munkafázisok irányításához hogyan tud a szervezetrendszerünk embereket odatelepíteni és
hogyan kell a keze alá tenni ezt a munkaerőt, aki hasznosan végzi a köz érdekében a
közmunkát, feladatellátást.

A Széchenyi-tervvel kapcsolatban mi is tettünk javaslatot, Kolossváry Gábor kollégám
pedig konzultált most helyettes államtitkár úrral a kárenyhítéssel kapcsolatban. Őt kérném
meg, hogy mondjon egy-két szót erről a kérdésről.
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KOLOSSVÁRY GÁBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Albizottság! A kárenyhítéssel kapcsolatban a felmérések megtörténtek. A mezőgazdasági
károk 2010. évi  felméréséről van szó, és ezek gyakorlatilag – nyilván – az elmúlt csapadékos-
havas időszak előtti bejelentett károkra vonatkozhatnak csak, a jelenleg víz alatt lévő, illetve
mezőgazdasági termelésre alkalmatlan, közel egymillió hektár kárra nyilván nincsenek teljes
mértékben. Részben benne vannak, mert már víz alatt voltak. Ezért január folyamán
tervezzük, hogy a 2011. évi tartalék terhére történő feltöltés a kárenyhítési alapban
megtörténhessen, hiszen valamilyen mértékben ezt az elnök úr által jelzett kármérték-
enyhítést meg kell tenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Még egy gondolat erejéig Láng István úrnak adnám a szót, aki a Duna-
stratégiával kapcsolatosan emelne ki egy-két fontos gondolatot.

LÁNG ISTVÁN ÁGOSTON főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Albizottság! Azért tartottam ezt fontosnak, mert több felszólalásból kiéreztem a
finanszírozásra való rákérdezést, ami teljesen jogos, hiszen mindennek az alapja. Én abban
kérném a segítséget és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Duna-stratégia
álláspontunk szerint egy rendkívül nagy lehetőség. Ugyan még csak folyosópletykák vannak,
de tulajdonképpen 94 milliárd euró átcsoportosításáról van szó, és ez alapvetően a 2013-2020-
as európai uniós költségvetést fogja érinteni. Azért tartom rendkívül fontosnak, mert
Magyarország, hála kormánybiztos asszony működésének, jelentős szerepet fog játszani mind
a két vízgazdálkodási fejezetben, jelesül a 4-5-ös fejezetben, az akciótervben, vezető szerepre
pályázunk ebben a kérdésben, és végül is ez a bizonyos 1100 milliárd forint tulajdonképpen
négymilliárd euró. Tehát nem egy olyan horribilis összeg ehhez a költségvetéshez képest.
Azért tartom fontosnak én személy szerint is ezt, mert az Európai Uniónak meg kell látnia azt,
hogy Magyarország a medencejellegéből eredően versenyhátrányt szenved, hiszen állandóan
érkező árvizekkel küszködünk, belvizekkel küszködünk, és emiatt termelési  hátrányt szenved
el az ország. Én azt mondom, hogy ezt most nagyon jó alkalmunk van érvényesíteni az
Európai Unióban a Duna-stratégia kapcsán. Jó pozíciót értünk el, és bízunk benne, hogy jó
finanszírozási lehetőségeink vannak. Egy fontos dolog van, hogy még időben vagyunk, tehát
szerintem most nagyon jól fel tudnánk rá készülni, a másik, amit szeretnék minden fórumon
kiemelni, hogy meg kell teremteni akár a parlamentnek, akár a szakmai kamaráknak, akár a
szakma képviselőinek azokat a szűrőket, hogy ne essünk megint abba a hibába, hogy olyan
projekteket fogunk bevinni a Duna-stratégiába, ami utána rendkívül sok fenntartási költséget
vonz maga után, mert azt megint a magyar költségvetésnek kell kifizetni. Ez egy örök
probléma volt a mostani uniós beruházással, most kezdjük el nyögni, hogy sok olyan projektet
vittünk végig a működési költség érdekében, nem titkolt dolog, a finanszírozás hiánya miatt,
amelyek később a magyar költségvetésnek fenntartási terhet jelentenek. Tehát én azt
gondolom, hogy a Duna-stratégia teremthet egy paradigmaváltásra lehetőséget, nemcsak a
vízgazdálkodásban, másban is, de a vízgazdálkodásban mindenképpen, és erre szeretném
felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen.

DR. KLING ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Kicsit túlterjeszkedtünk szerintem a kérdéseken is, de azt hiszem, nem volt
haszontalan, hogy a kollégáim megosztották önökkel ezeket a véleményeket. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Zoli!
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Való igaz, hogy nem szerepelt a napirendek között a
kárenyhítés, de azért a belvízzel összefügg: volt valamikor egy ígéret egy előlegről, most ezek
szerint ez nyilván nincs, mert hogyha a  2011-es tartalékból kerül valamilyen szinten
feltöltésre az alap, akkor abból már decemberre előleg, gondolom, nem lesz, ha jól értettem.
Akkor ennyi nekem elég. Köszönöm.

ELNÖK: Ez aztán már tényleg nem volt a napirend része, viszont engem érdekelne,
hogy a Duna-stratégia tervezésében a Duna-Tisza közének a vízügyi rendezése végül milyen
szinten, hol jár. Hadd használjam már ki a lehetőséget, ha van szakértő kolléga.

LÁNG ISTVÁN ÁGOSTON főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Négy
mintaprojektet tett le kormánybiztos asszony az Európai Unió felé, mind a négy
vízgazdálkodási témakör. Négy nagyprojekt, egyik a Tisza vízgyűjtő, Tisza Bizottság
létrehozása, öt ország közös működése a bizottságban, ez tulajdonképpen a beruházásokat
generálná.

A másik az aszálykérdés kezelése, ez is nagyprojektként ment be, hogy mit lehet tenni
a vízvisszatartás érdekében. A harmadik a hordalékkezelés kérdése, ugyanis ennek nagyon
kitett ország vagyunk, és nyilván a hordalék alapvetően befolyásolja a vízgazdálkodási
kérdéseinket, és a negyedik az árvízkezelés tekintettel arra, hogy a leghatékonyabb
beavatkozásokat a külföldi vízgyűjtőkön lehet tenni, illetve a tározással lehet tenni. Eleve
Magyarország a Duna-stratégia mellé ezt a négy mintaprojektet bemutatta az Uniónak, tehát
ez már most ott van az asztalon, ilyeténképpen szerepel a Tisza, de egyébként a Dunára a
rátérve, a Duna a mostani uniós pályázatokban van benn. Gyakorlatilag az lehet mondani,
hogy a Duna védvonalrendszerét ki lehet most stabilozni, és jól állunk most ebből az uniós
pályázatokból. Azt gondolom, hogy Győrtől a déli országhatárig.

DR. KLING ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Annyit
tennék még hozzá, hogy a Dunavédelmi Egyezményben Ukrajna vette át vagy veszi át január
1-jétől az elnökszerepet, ez az ICPDR, és szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt Ukrajna is
szeretné előmozdítani a Tiszával való együttműködést. Ugyanakkor Magyarország pedig az
Európai Unió soros elnökeként lesz jelen az első félévben, és már megbeszéléseket folytattam
jómagam az ukrán féllel. Lesz egy konferencia tavasszal a Tiszával kapcsolatosan
Kárpátalján, tehát ott szervezi meg az ukrán fél a konferenciát.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Végezetül csak annyit, hogy szerintem jó, ha készül egy
komplex stratégia. Még akkor egy gyors kérdés, hogy ennek az ütemtervéről lehet tudni
valamit? Mikorra várható, hogy a komplex vízügyi stratégia megismerhetővé válik számunkra
is?

DR. KLING ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Tekintettel arra, hogy készültünk a vízgazdálkodást érintő törvények módosítási csomagjával,
ez feladatunk volt a jogalkotási tervben, ezt a KIM-mel egyeztetve visszakaptuk és csak
bizonyos elemeket tudunk átvinni. Ezért még jövő év első félévében elkészítjük az új
vízgazdálkodási koncepció tervünket, ezt tudom ígérni, hogy ezt akkor megtárgyalják az
érintett bizottságok. Ugyan nem volt a kérdésében, de szeretném most kiemelni, hogy
kifejezetten a víziközmű ügyét pedig kiemeljük a vízgazdálkodási kérdések köréből és önálló
víziközmű törvénnyel, koncepcióval állunk elő. Erre egy kormányhatározat is kötelez
bennünket, és magunk is egyeztettük már a koncepciót, de ez önállóan fog szerepelni a
jövőben a jogalkotási tervünkben.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Akkor zárásként csak annyi lenne a kérdésem, hogy ha
már úgy is komplex stratégia készül, akkor ugyanúgy, mint ahogy most is, kérem, legyenek
partnerek abban, hogy ne csak az egyes törvényeket tudjuk itt a bizottságon megtárgyalni,
hanem majd akkor a komplex stratégiát is jelezzék felénk, ha van rá mód, hogy megismerjük,
és akkor szeretnénk majd akkor megtárgyalni.

Köszönöm szépen.

Tájékoztató a tejágazat megsegítésére tett intézkedésekről, a termelőkkel kötött
megállapodás végrehajtásának ellenőrzéséről

Áttérnénk a második napirendi pontunkra. Egy évvel ezelőtt elég komoly
demonstrációk voltak a tejágazat problémáit illetően, aminek a végén született egy
megállapodás, aminek alapvetően három lába volt. Egy kicsit úgy tűnik nekünk, mintha ez a
harmadik lába kezdene elveszni, és ezért kérnénk tájékoztatást arról, hogy hogy áll most ez a
bizonyos megállapodás, mennyiben tudja ezt a tárca teljesíteni, illetve kívánja-e revideálni a
korábban megkötött megállapodást. Akkor először is szeretném köszönteni ennél a napirendi
pontnál dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár urat, és át is adnám neki a szót. Kérem, adja
meg a tájékoztatást.

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Albizottság! Azzal kell kezdenem, hogy megmondom
őszintén, hogy az apparátus ilyen konkrét megállapodást nem talált. Ilyen értelemben nem
tudok általában az elmúlt időszak tejpiaci intézkedéseiről beszélni, de lehet, hogy Gőgös
államtitkár úr fiókjában ez meglelhető, de sajnos a különböző szakfőosztályok
kutatómunkájának eredményeképpen nem került elő. Ilyen értelemben most gondban vagyok,
de azt hiszem, ettől a megállapodástól függetlenül nagyjából mindannyian sejtjük, vagy én
legalább is sejtem, hogy mit tartalmazhatott, illetve be tudok számolni azokról az
intézkedésekről, amelyek a tejágazattal összefüggésben lehetnek.

Amire csak kiutalnék, hiszen maga a tejpiaci krízis, amely 2008. év végén, negyedik
negyedévében kezdődött, talán azt mondhatjuk, ez 2009 közepén eszkalálódott, amikor is már
egy 55 forintos tej-kilogrammonkénti tejárral kalkulálhattak a termelők. Ez volt az az időszak,
amikor különböző olyan intézkedéseket kért az ágazat az akkori kormánytól, amely ezt a
radikálisan és hirtelen csökkenő tejátvételi ár által okozott krízist valamiképpen kezelné,
amely tudjuk, hogy nem magyar sajátosság, de bennünket különösképpen érintett.

Ekkor történtek olyan ad hoc jellegű intézkedések, amelyek abban az évben különböző

költségek kormányzati átvállalását jelentették. A szarvasmarha útlevéltől kezdve a szállítási
költségek elengedéséig volt jó pár olyan nemzeti, mondjuk azt, hogy kisebb tétel, amely
összességében végül is egy 2,5 milliárdos csomagot jelentett azért a rendelkezésre álló
információink szerint.

Voltak olyan kérdések, amelyek alapvetően eu-s hozzájárulást, európai uniós
kérdéseket érintettek. Részben volt a tejpiaci válság kapcsán egy 300 millió eurós uniós
tejalap, amelyben 2010. június 30-ig került a hazai gazdálkodóknak kifizetésre a 18/2010-es
rendelet alapján egy alig félforintos támogatás, tehát 55-60 filléres támogatás. Ezen felül a
kvótaalapú támogatással kapcsolatban el tudjuk mondani azt, hogy mindannyian tudjuk és
láttuk, ismerjük, hogy megjelent a mértékre vonatkozó, a 2010. évi mértékre vonatkozó
támogatás mértékét meghatározó jogszabály, amely rögzíti, hogy 2,6 forint/kvótánkénti
támogatásra jogosultak a tejtermelők. Ezenkívül várható egyébként, hogy a különböző

szarvasmarhatartáshoz, tenyésztéshez kapcsolódó különböző top-up jogcímeknél egyébként a
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2009-es mértéket meghaladó mértékben tudtunk forrást biztosítani, tehát egy kicsit fölé
tudtunk menni a tavalyi támogatási szintnek.

A tejágazatot érintő intézkedési csomag a 68-as cikk alapján folyósítható tejtámogatás,
amely két részletben került kifizetésre, hiszen volt módunk, megkaptuk azt a jóváhagyást
Brüsszeltől, amely e tekintetben a SAPS-hoz hasonlóan egy előrehozott kifizetést tett
lehetővé. Ez október 25-én kiment a gazdálkodók számára. Ez nagyságrendileg egy 6,3
milliárdos költségvetési pénzt jelentett, illetve lényegében a mai napig a második részlet
legnagyobb részt kifizetésre vagy kiutalásra került, tehát ez a nagyságrendileg 13 milliárd
forint kint van már az ágazatban, ez egy az egyben kifizetésre került. Ami fontos és meg kell
jegyeznem, hogy volt lehetőség a válságra tekintettel egy 15 ezer eurós nemzeti támogatás
igénybevételére, amivel kapcsolatban ezek a pénzek is kimentek tulajdonképpen.

Amit mindenképpen fontosnak tartok még támogatások esetében megemlíteni, és utána
majd a forszírozott kérdésre is rá fogok térni, hogy iskolatej tekintetében úgy érzem, hogy
elég nagyot tudtunk előrelépni és ezalatt nemcsak azt értem, hogy megduplázzuk az iskolatej-
programra rendelkezésre álló forrást, amelynek talán nem kell sem az egészségügyi, sem az
oktatási vonzatát említenem, de tudtuk a kapcsolódó eljárási, kifizetési határidőket vagy
kérelembenyújtási határidőket rövidíteni, amely mindenképpen finanszírozási könnyebbséget
fog jelenteni az ebben részt vevő önkormányzatok és az új szabályozás szerint immár
közvetlenül a programba bekapcsolódó tejipari vállalkozások számára, hiszen megnyitottuk
ezt a lehetőséget, megteremtettük azt a feltételrendszert, ahol a különböző igénylők közötti
átfedéseket az MVH tudja szűrni, és ilyen értelemben úgy gondoljuk, hogy ezt a megduplázott
pénzügyi forrást hasznosan és szinte teljes mértékben el tudjuk költeni erre a programra.

Ami az elmúlt időszakban kérdéseket vetett fel, ez az európai gazdaságélénkítő csomag
keretében az európai uniós tagállamok számára rendelkezésre bocsátott forrás, amely az előző
kormányzat döntése alapján egy az egyben úgy került előkészítésre, hogy egy tejszerkezet-
átalakítási program finanszírozására szolgál. Tulajdonképpen egy ÚMVP-programmódosítást
is igényelt, amelyet az unió vidékfejlesztési bizottsága ez év január 20-án fogadott el. Ez a
támogatási forma egy ötéves kötelezettségvállalást feltételez a gazdálkodók részéről,
amelyhez a csomag egy 48,3 millió eurós uniós támogatást biztosít, amelynek egy jelentősebb
részével, egy 28,4 millió euróval jövő év végéig, egy kisebb csomagjával 19,9 millió euróval
pedig 2012 végéig kell elszámolni. Ez részben igényel 2012-ben már egy részleges nemzeti
finanszírozást, amely kötelező modulációval megoldható, tehát ez egy 5,9 millió eurós igény,
viszont, ahogy azt már korábban is kommunikáltuk és mondtuk, az ÚMVP nemzeti
forrásainak áttekintése után egy kis problémája akadt a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, ez
a kis probléma pedig abban áll, hogy az ötéves program második év utáni 3-4-5. évének a
finanszírozása nem volt és nincsen meg a rendelkezésre álló költségvetésben. Ez a probléma
általunk korábban nem volt ismert, tehát ismételten hangsúlyozom, most az ÚMVP
forrásainak áttekintése az ígért, mondott és megvalósított áttekintése után derült ki. Éppen
ezért jelentős  gondolkodásra kényszerített bennünket, hogy hogyan is oldjuk meg ezt a
problémát, hiszen olyan kötöttségekkel rendelkezik ez a gazdaságélénkítő csomag, amely
meglehetősen szűkre szabja az adott tagállam mozgásterét. Egy ilyen kötöttség, hogy ezeket a
forrásokat, azt a 48 millió eurót csak az első két évben lehet felhasználni, nem lehet
továbbvinni, egyébként elveszik. Nem vihető tovább. Nem olvasztható bele a többi ÚMVP-s
forrásba, tehát ilyen értelemben része az ÚMVP-nek, de mégsem része. Kettőségi elem
jellemzi. Ahogy azt említettem ezt a finanszírozási feszültséget, amely a 2013-14 és 2015 évet
jellemzi – ez éves szinten, hogy az itt lévők tisztában legyenek vele: 9 milliárd forintos
nemzeti kötelezettségvállalást jelent, amelyet, mint mondom, a mostani forrásáttekintés után
nem találtunk meg, éppen ezért nem nagyon van más választása a Vidékfejlesztési
Minisztériumnak, minthogy a kormánytól igyekszünk azt a lehetőséget kérni, hogy abban az
esetben, hogyha a 2013 után megvalósuló új vidékfejlesztési programban, ha benne lesz egy
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ilyen típusú intézkedés lehetősége, akkor ez egy determinációs lehetőséget jelent számunkra,
ami azt jelenti, hogy a nemzeti költségvetési finanszírozási szükségletet ez kiválthatja. Abban
az esetben, ha ilyen típusú intézkedésre nem lesz mód 2013 után, akkor ezzel a determinációs
lehetőséggel nem tudunk élni, ami magyarul azt jelenti, hogy egy az egyben tisztán nemzeti
forrásból kell megoldani ennek a programnak a megvalósítását. Azt szakmailag tudom
mondani, hogy olyan típusú megoldást nem kívánunk felvállalni, amely azt mondja, hogy –
mivel öt évet kötelezően vállalnia kell a termelőnek a kötelezettségek tekintetében – csak a
biztos források tekintetében egy kétéves finanszírozást ígérünk be, és azt mondjuk, hogy a
következő három évre majd meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát ilyen típusú megoldást jelen
pillanatban nem tartunk elképzelhetőnek. Ez nem tűnik vállalhatónak. Jelen pillanatban tehát
azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy a kormánytól kérünk arra az eshetőségre
kötelezettségvállalást vagy a kormánytól egyetértés, jóváhagyást, hogy nincs mód az új
vidékfejlesztési program keretén belül determinációból finanszírozni majd ezeket az évi 9
milliárd forintos igényeket, ezzel kapcsolatban kormánydöntésről még nem tudok beszámolni.
Úgy gondolom, hogy az itt lévők tisztában vannak azzal, hogy 27 milliárd forint nem kis
pénz, nem egyszerű ezzel kapcsolatban egyértelmű pozitív és végleges kormánydöntést elérni.
A vidékfejlesztési tárca szándéka az, hogy ezt a döntést a kormányzattól, a kormánytól elérje.
Azt egyébként megjegyzem zárójelben, nem indoklásképpen és nem magyarázatképpen, hogy
mindannyiunk számára azért megnyugtató az a szituáció, hogy támogatásoktól függetlenül
azok az a 2009 közepi állapot, amelyben a már említett 55 forint/tejkilogrammos árak voltak,
ezek az idők most jelen pillanatban elmúltak, hiszen most 80 forint/tejkilogramm körül van a
tej termelői átvételi ára, amely mindenképpen azt a korábbi állapotot már nem tükrözi, amely
a legvészesebb időszakban volt.

Egyúttal arra szeretném felhívni a figyelmet, ha a nagyságrendeket nézzük, hogy
látszik az hogy 55 forint és 80 forint között 25 forintos különbözetet alapvetően nem lehet
sem rövid, sem középtávon, sem állami, sem európai uniós közvetlen támogatási forrásokból
finanszírozni. Tehát alapvetően mindenképpen a piac normális működése és a tejárak
normális alakulása az, amely a tejágazat számára perspektívát kínál, nehéz, és ezt az itt ülők
mindannyian tudják, ad hoc módon egyik hónapról a másikra olyan intézkedéseket hozni,
amely érdemben ilyen típusú áringadozásoknál segítséget nyújthat. Nem véletlen volt az előző
kormányzat is egy olyan kommunikációs vagy szakmai kényszerben, amely a 22-23 forintos
támogatás ígéretét tette az ágazat felé, ugyanakkor kötve volt a keze, hiszen ahogy az előbb
említettem, a nemzeti hatáskörben lévő eszközök meglehetősen csekélyek voltak akkor is és
most is. Éppen ezért függtünk és függünk továbbra is az Európai Unió különböző jóváhagyó
aktusaitól és programjaitól. Ezért hangsúlyozom mindig, hogy alapvetően nem támogatási
kérdésekkel lehet egy ágazat problémáit megoldani. Fontos, hiszen életben tarthat
vállalkozásokat adott esetben, de nemzetgazdasági vagy ágazati szempontból nem az az
üdvözítő. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy a vállalások nagy részét, amelyet részben az
előző kormányzat tett, és részben, amelyet mi is felvállaltunk, a magunk eszközeivel
igyekeztünk teljesíteni. A függő kérdés egyedül ez a gazdaságélénkítő csomag keretében
rendelkezésre álló forrás lehívása, amelyet mint említettem a magunk részéről támogatunk,
meg kívánunk valósítani, viszont önmagában a Vidékfejlesztési Minisztérium ekkora összegre
kötelezettségeket vállalni önmagában nem tud.

Bízom abban, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani, bízom a kormány bölcs
döntésében, és természetesen amint érdemleges információ van, azt mind Mezőgazdasági
bizottság ellenőrző albizottság és az ágazat szakmai szervezetei számára azonnal továbbítani
fogjuk, és megbeszéljük a továbbiakat.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem, a kollégáknak van-e kérdése.
(Jelzésre:) Gőgös Zoltán, parancsoljon.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Valóban egy korrekt tájékoztatást volt államtitkár úr
részéről. Szerintem van a minisztériumban a megállapodásból, hogy hoztam magammal, de
van ilyen, határozottan állítom.

Amit szeretnék ehhez kapcsolódva mondani, az annyi, hogy én a legnagyobb
problémának egyébként most nem ezt a polémiát látom, hogy az európai uniós külön pénz,
amire azért felhívnám a figyelmet, hogy ha nem használjuk fel, az elveszett. Azt nem lehet
másra használni, csak erre, mert a hét opcióból nem szélessávú internetet választottunk annak
idején, hanem a tejágazat megsegítését, és ezt már nem lehet másra használni. Tehát ezt vagy
felhasználjuk vagy elveszett.

Megfontolásra ajánlom azt a termelőkkel olyan értelemben is, hogy akár azzal a
demonstrációs bizottsággal újra le kell ülni és megbeszélni, hogy lehetséges olyan opció,
hogy csak két évig van, és mégis ötéves kötelezettséget se kell vállalni. Ha valaki megnézi azt
a miniszteri rendeletet, ami ezt a programot előírja, hát finoman fogalmazva, nem hiszem,
hogy akkora problémát jelent. Ez az egyik része a dolognak. Arra hívnám fel a figyelmet,
hogy ezt a pénzt nem kellene veszni hagyni.

A másik gond az, hogy abban a megállapodásban benne volt, hogy a korábbi éveknek
megfelelő nemzeti kiegészítő támogatás kerül a rendszerbe, sokan komolyan vették, ezeket
általában be is szoktuk tartani, és mondjuk erre bankhitelt vettek fel, és most azzal
szembesültek, hogy nem lesz meg a tejágazatnál a korábbi évek nemzeti kiegészítése, hanem
nagyjából egy 3 forinttal, mintegy 5 milliárd forinttal kevesebb kerül be a top-upból a
rendszerbe. Ez az igazán probléma úgy gondolom most. Igaz, hogy jobb a tej ára, de a
takarmányok ára meg a csillagos égben van. Az ágazat pozíciói talán annyira nem rosszak,
mint voltak, akik még megmaradtak a rendszerben. Itt inkább az kellene, hogy minél többet
tartsunk benn a mostani termelők közül ebben a rendszerben, mert azért a szakmán belül a
legnagyobb foglalkoztató részről van szó, és a szakma csúcsáról. Ha ezt most hagyjuk
elmenni, akkor azt gondolom, hogy ez az életben többet vissza nem jön. Ezt nyugodtan
állíthatom. Iszonyatos beruházási igények vannak környezetvédelmi ügyekben, egyebekben,
úgyhogy ezt mindenképpen forszírozni kellene.

A másik problémát meg ott látom, és itt talán egy érvet is hadd adjak a kormánnyal
való tárgyalásba. Hozzáteszem, szerintem létezik olyan opció, hogy nem kell
kormánygarancia az utolsó három évre. Ezt még egyszer át kell nézni, hogy milyen módon
lehet ezt, és nemcsak ezt a sertés-garanciaárat betenni a kettes tengelybe, ami nincs is
túlterhelve ráadásul. Ezt mindenképpen érdemes még úgy gondolom, egyszer átnézni, ugyanis
a probléma az, hogy 2011-12-re adná a kiegészítő forrást állatjóléti ágra ez a kassza. Mellette
nyilván fenn kellene tartani a top-upot, mert az egy olyan pénz, ami most már tényleg csak
ennek az ágazatnak adható, mert a többinél már korábban elvételre került a válság miatt.

13 utánra már nincs top-up. Az nem igazán elfogadható érv a kormányzat részéről,
hogy plusz terhet jelent, mert top-up ágon nincs teher 13 utánra, ami viszont a 9 milliárdnál
több. A top-up nem 9 milliárd, hanem 16. Hozzáteszem, hogy ezt a rendszert ráadásul
igazságosabbnak is tartom, mert ez egy termeléshez kötött támogatás, nem kvótaalapú, hogy
az is kap, aki nem termel, csak még él a kvótája. Én ezt egy érvnek is mondom az
egyezkedésben, hogy az a helyzet, kedves barátaim, hogy 13-ban még fizethetünk top-up, de
14-ben, 13 után már nagyon minimális, fizethető 1-2 forint. Ezért nem terhelné túl a nemzeti
költségvetést, de azt még nem is tudjuk, hogy 13 után egyáltalán engednek-e valamilyen
kiegyenlítést a rendszerben, nemzeti kiegészítő támogatásokat, hozzáteszem állatjólétit talán
igen, mert erről van szó a közös agrárpolitika ügyeiben. Az, hogy ilyen kvázi kiegészítő, plusz
támogatást adjunk, arra semmi esély.
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Úgy látom, ha a jelenlegi támogatottságot, a nemzeti támogatottsági szintet fenn
kívánja tartani a kormány, a legésszerűbb módja lenne, ha emellé tenné be akár garancia, vagy
bármilyen módon az ígérvényét, mivel most még nem pénzről van szó, csak egy ígérvényről,
mert ott nem tennénk mást, mint a növekvő tejárak mellett a korábban megszokott pénzeket
megkapnák. A 22-23 forintra átszámított pénz, mert mindenki tudja, hogy itt nem konkrétan a
tejliterhez kötött ez a pénz, ez maximum két éven keresztül lehetett volna. Visszapótlása lett
volna a kiesett jövedelmeknek, és az ágazat életben tartásához kellett volna abban az esetben,
ha megvan adva, ami nagyon rendben van, hogy ezt is tudomásul vette az ágazat. Mert ez
megint nem egy nemzeti pénz, hanem a SAPS-nak a bizonyos átcsoportosítása szintén
termeléshez kötve, nagyon helyesen. Korábbi döntés, végrehajtás megtörtént, ez rendben van.
Ez az egyik lába.

A másik lába a top-up, amit még egyszer mondom, 13-ig lehet fenntartani a mai
módon, és most fizetendő majd év elején. Ez lett volna a harmadik láb, és ez két évre kihatott
volna, azt mondom egy tisztességes és valamilyen jövedelempótló támogatást a termelőknek
hozzátéve, hogy ezért az állatjóléti ágazatért lett volna némi kötelezettség. Én ezt ezért
hiányolom, és mondom, le kellene ülni újra a termelőknek, mert úgy érte ez őket, mint derült
égből a villámcsapás, mert akárhogy is nézem, azért erre kalkuláltak.

Most még ki nem jött jogszabály alapján nagyon bíznak benne, hogy akkor is lesz
valami, de az még nem kézzelfogható volt, de ez a nemzeti kiegészítés igen. Szeretném
mindenképpen kérni, hogy legyen egy egyeztetés a termelői szervezetekkel. Nem a bizottság
kompetenciája, de nekünk az a dolgunk, hogy ha van mód kormányzati intézkedésre, ami egy
hosszabb pályára állította volna a rendszert, akkor annak a folyománya hogyan zajlik.
Egyébként én abban sem láttam volna semmi kockázatot, hogy a legfeljebb 6 forint helyett
9 forint került volna be a rendszerbe, mert még akármi is alakulhat év közben bizonyos
források okán a minisztériumban. Lehet, hogy első körben 6 forintos kifizetés lett volna
indokolt, és utána következő évben félévkor derül ki, hogy a többi programok, egyéb
bevételek hogy jönnek, meg az uniós kifizetési igény, ami benne van a minisztérium
költségvetésében. Abból ezzel a jogszabállyal, hogy legfeljebb 6 forint került bele, úgy
gondolom, hogy teljesen megkötötte a top-upnál a minisztérium a kezét, semmi kockázata
nem lett volna, ha legfeljebb, azt jelenti, hogy maximum ki lehet, de nem azt jelenti, hogy ki
is kell. Más kérdés, hogy ha egyszer kifizetésre benn van egy összeg, abból aztán nehéz
visszavonulni, de semmi nem akadályozta volna meg, hogy nyár közepéig két részletben
kerüljön kifizetésre az előző évi kötelezettség.

Azt kérem a minisztériumtól, hogy próbálja meg ezt a forrást, ami egy mondjam úgy,
hogy talált pénz az ágazatnak, mert el lehetett volna költeni még hat egyéb jogcímre is, és
nagyon nehezen lesz megmagyarázható, hogy válság után keletkezett uniós pénz miért nem
kerül kifizetésre. Most hogy ide vagy máshová, de akkor mindenki egyértelműen mellé állt az
ügynek, hogy ez a tejágazatra kerüljön felhasználásra. Azt javaslom, hogy erre valamilyen jó
megoldás azért szülessen, mert ezt nagyon nehezen tudják elfogadni a termelők.

Még egy mondatom lenne az iskolatej-ügyben, nagyon rendben van, hogy növekedett a
támogatása. A végrehajtási rendszerben való korrekciók nélkül viszont nem lehet kifizetni a
pénzt. Ha nem tudja beterelni a minisztérium azokat a településeket is, főleg kistelepülésekről
van szó, akik a rossz logisztikai helyzet miatt egyáltalán nem igényelték ezt a támogatást,
akkor ugyan ott van a forrás, de nem lesz felhasználva. Mert még az alacsonyabb forrás sem
teljes körben lett felhasználva. Sok minden felvetődött már annak idején is, az automatáktól
kezdve egyéb ügyekig, hogy hogyan lehetne szélesíteni azt a kört, hogy ezt az egész nagy
logisztikai láncot egyszerűsíteni, meg hát remélem, hogy nagyobb hatással van a kifizető
ügynökségre  a kifizető minisztérium, mint amilyenek mi voltunk, mert igazából mindig a
végrehajtáson bukott meg ez a történet, hogy olyan adminisztrációt írtunk elő sajnos
pedagógusoknak, egyébnek, hogy a végén azt mondták az iskolák, hogy inkább nem kérik.
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Eddig nem kéne eljutnunk. Hozzáteszem, hogy szó szerint vettük át az uniós szabályokat,
tehát annak is megvan a kockázata, hogyha nem ezt csináljuk, akkor a végén befizetjük majd
a pénzt, de azért a tejnek mostanában  a tárolására, kimérésére, egyébre nagyon sok technika
van hál’ Istennek, ez egy jó segítség lehet, ez a nagyjából kilencmillió nemzeti rész, mert a
többi meg európai uniós pénz.

Még egyszer köszönöm ezt az őszinte és korrekt tájékoztatást, én azt javaslom, hogy le
kéne ülni a termelői szervezetekkel, és ezeket végigtárgyalni pontról pontra, hogy akkor ki
mit vállal be, hogy vállalja be. Én abban sem vagyok biztos, hogyha nincs ez a garancia, hogy
akkor nem lehetne a 11-es és a 12-est kifizetni és eszközölni, még az ötéves program ellenére
sem. Én személy szerint, termelőként biztos belemennék. Egyébként meg ismerik a
rendelettervezetet, nem hiszem, hogy ez olyan nagy tragédiát okozna, hogy takarmányozási
naplót vezetni kell. Aki nem vezet, az nem gondolom, hogy tejet termel egyáltalán.
Legalábbis ezen a szinten. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem lenne akkor még egy kérdésem. Ugye azt mondta
államtitkár úr, hogy ez a 22-23 forint ilyen kommunikációs nyomás volt, akkor csak így a
tisztánlátás kedvéért nagyjából be tudjuk-e lőni, hogy mennyi pénzre számíthatnak a gazdák
összesen.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Pontosan megvan. 15,9+6.

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó,
akkor haladok sorban. A top-up 8,30 helyett 2-6 forintos plafonjára, ahogy azt Gőgös
államtitkár úr is mondta, abból nehéz utána visszatáncolni, ha nincs meg a pénz. Ezt gyakorló
politikusként talán tudja, hogy ennek azért nagyobb a kockázata, mint a hozadéka. Alapvetően
pedig azt kell látni, hogy az egyéb nemzeti jogcímen folyósított, állattenyésztéshez
kapcsolódó jogcímek biztonságos jövő évi finanszírozása az, amely tulajdonképpen, ha úgy
tetszik, ezt a két forintot elviszi a tejágazattól, és amely részben egyébként vissza is fog
folyni, de alapvetően nem kívántunk abba a szituációba keveredni, mint amibe az idén, 2010-
ben keveredtünk különböző állategészségügyi hullaszállítás és különböző jogcímek
forrásallokációinak problémái miatt, amit nem tudtunk évközben megoldani. Nagyon komoly
feszültséget okozott az ágazatban és minden résztvevő számára nagyon komoly, részben
adminisztratív, részben mindenféle más nehézségeket okozott. Tehát itt és most talán azt
mondhatom, ha nem is ilyen egyszerű, hogy innen elveszem, odateszem, de ha megkívánom,
talán a mögöttes filozófiát világítani, akkor a meglévő állattenyésztésre fordítható támogatási
jogcímek esetében a biztonságos a jövő évi finanszírozás, és az idei, nem kifizetett
támogatásoknak a visszapótlása az, amelyik tulajdonképpen a mérleg másik serpenyőjében
van, ha idézőjelben egymást között magunk vagyunk, akkor magunk között ezt lehet mondani
tulajdonképpen.

Ami pedig azt a véleményt illeti, hogy adott esetben az ötéves kötvállalás, a kétéves
finanszírozás esetén is működhet, én azt gondolom, hogy amint most bármiféle irányú
kormánydöntés születik, ha ebben nem sikerül érdemben eredményt elérni, akkor erről
szerintem azonnal tudunk beszélni. Tehát akkor az idő ilyen szempontból sürget, ha ez nem
megy, akkor nézzük meg, hogy valahogy másképp megy-e. Ebben, szerintem mi abszolút
mértékben partnerek vagyunk.

A kollegáktól kapott információt tudom csak mondani, ami arra vonatkozik, hogy nem
találták meg az átvilágítás után a forrásokat, és azt az információt kaptam, hogy kell ilyen
típusú nemzeti kötelezettségvállalásnál a kormánynak valamiféle jóváhagyása. Csak szerettem
volna reagálni az ilyen típusú felvetésekre. Ami pedig mondjuk az állatjóléti kérdéseket illeti,
csak szeretnék utalni arra, hogy azokat az ez évben keletkező sertés- és baromfi-termékpályán
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ugyan, de ez évben keletkező állatjóléti determinációkat teljes mértékben finanszírozni
kívánjuk a jövő évben. Tehát az a költségvetésbe be van állítva, tehát azt maximumon, az
unió által engedett összeg plafonjáig finanszírozni fogjuk.

Az iskolatejnél annyit mondanék csak, hogy valóban a gyakorlati tapasztalat az, hogy a
végrehajtás oldhat vagy akadályozhat meg néhány jogcímnél sikereket. Itt most alapvetően
egyrészt a korábbi 3-4 hónapos ellátási időszakot két hónapra visszük le, ami azt hiszem,
hogy a kisebb önkormányzatok esetében, ahogy korábban már utaltam rá, egy rövidebb
támogatási időszak, kisebb finanszírozási szükségletet, tehát kisebb forgóeszközt igényel a
településfenntartó önkormányzat részéről. Tehát én bízom benne, hogy ez növeli a részvételi
hajlandóságot. Persze a másik oldalon ez adminisztrációs terhet jelent, mert többször kell
támogatási kérelemmel az MVH-hoz fordulni. Tehát van egy másik olvasata is a dolognak.
Ugyanakkor ráadásul az MVH a hiánytalan és jogszerű támogatási kérelmekről 45 napon
belül döntést fog hozni. Tehát ilyen értelemben itt valóban sikerült áttörést elérni a korábbi
gyakorlattal szemben.

Én abban bízom, ahogy korábban mondtam, azzal, hogy korábban bővítjük azt a kört,
aki igényelheti a forrást, a tejfeldolgozókkal, ez részben rövidíti is azt az intézményi láncot,
amely részt vesz ebben a rendszerben, másrészt pedig talán a magasabb forgóeszköz-
ellátottság az önkormányzatokhoz képest adott esetben, nagyobb rendelkezésre álló forrás, és
új, olyan településeken is bevezetheti ezt a támogatási programot, ahol eddig nem volt. Tehát
én ebben a reményben mondom azt, hogy ezt a 800 milliós nemzeti önrészt, plusz, mai még
uniós, sikerrel el tudjuk költeni.

És ami pedig az elnök úr kérdését illeti, ha összesíteni akarjuk, volt a 300 millió eurós
tejalap, nem tudom, mi volt annak a rendes neve, a 955, ha ilyen egyszerűen akarunk
számolni, a 68. cikk szerinti különleges támogatás, a plafon a 6 a top-upnál. Tehát ezek a főbb
tételek tulajdonképpen, amit ha összeadunk, akkor 15-16 forint körül vagyunk most. És van
egyébként, ami a gazdaságélénkítő csomagos tejszerkezet-átalakítás, amit kicsit azért ilyen
erőszakkal tudunk belegyömöszölni bármiféle forintosításba, hiszen ott azért különböző
kötelezettségvállalási szintek vannak, tehát abba felelősen, hadd ne mondjak szakmailag
semmit, hogy mennyi, de átlagot biztosan lehetne mondani. De ami biztos, az a 15-16 jelen
pillanatban.

És még egyszer hangsúlyozom, nem mentségként, de tényleg azért 25 forintot jöttek
föl egy év alatt a tejátvételi árak. Ez mindenképpen nagyon fontos, és az én információm
szerint ilyen értelemben a korábbihoz képest nyugalom van az ágazatban. Igyekszik mindenki
a korábbi veszteségeit természetesen visszapótolni, és azt a veszteséget, amit egyébként már
elszenvedtünk, azokat a kivágott állományokat és elvetett kapacitásokat természetesen már ez
nem fogja visszahozni. Itt megerősítem azt, amit államtitkár úr mondott, hogy a legnagyobb
beruházási igényű ágazatunk, tehát a mezőgazdaság nehézipara a szarvasmarha, és éppen
ezért itt nulláról kevés vállalkozás fog a következő időszakban indulni, hiszen azt a
beruházási igényt megfinanszírozni, amelyet egy komplex, versenyképes üzem jelentett,
nagyon kevesen engedhetik meg maguknak.

Ennyi talán a kiegészítés, és remélem, hogy a kérdésekre tudtam érdemi választ
nyújtani a képviselő urak számára.

ELNÖK: Köszönjük szépen a korrekt tájékoztatást. Konklúzióként a tejágazat nevében
akkor azt tudjuk lemérni, hogy a gazdaságélénkítő részhez a kormány megadja a hozzájárulást
a kötelezettségvállalásra, és amennyiben nem, akkor meg a tárca ki fogja találni, hogy mégis
csak hogyan lehet a megállapodást úgy módosítani, hogy ez a pénz felhasználásra kerüljön.
Köszönjük szépen.
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Tájékoztató a 2011. évi nemzetközi kiállításokon a magyarországi megjelenések
szervezésével összefüggő versenykiírások körülményeiről

Áttérnénk a következő napirendi pontra, amihez szintén államtitkár úr fog nekünk
tájékoztatást adni. Következő napirendi pontunk a nemzetközi kiállításokon való
magyarországi megjelenések szervezésével összefüggő versenykiírások és ezek körülményei.
Szerencsésnek látnánk, ha valamilyen szinten sikerülne itt tisztázni azokat a felvetéseket,
amelyeket a média is felvetetett, miszerint 4 cég 5 hónap alatt 1,2 milliárd forinthoz jut hozzá
kiállítás-szervezésre, amiből volt egy olyan 750 millió forint plusz ÁFA kiírás közbeszerzés,
amit gyakorlatilag 4 nap alatt kellett végigvinni, ami nem egy szokványos eljárás
semmiképpen sem, ezért szeretnénk ennek az indokait, hátterét megtudni, miért alakult így.
Államtitkár úr, parancsoljon.

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Albizottság!

A napirenden lévő harmadik pont pontosan tájékoztató a 2011. évi nemzetközi
kiállításokon a magyarországi megjelenések szervezésével összefüggő versenykiírások
körülményeiről. Én feltételezem, ha e mögé nézünk, hogy ez az Agrármarketing Centrum által
az elmúlt időszakban lefolytatott keret-megállapodásos közbeszerzési eljárásra vonatkozik,
úgyhogy akkor erről kívánnék információt mondani, mert nem volt egyértelmű a cím alapján,
de köszönöm szépen.

Alapvetően ez a 2011-12. évi nemzetközi kiállításokra vonatkozóan egy kétéves
időtartamú, e kiállítások komplett kivitelezésére irányuló, és a közbeszerzési törvény
kategóriái szerint egy gyorsított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárásról van szó,
amelyről valóban sajtóhírek is jelentek meg, és amellyel kapcsolatban már most szeretném
mondani, hogy az Agrármarketing Centrum sajtó-helyreigazítást fog kérni. Hiszen számos
olyan pont van benne, amely részben tárgyi tévedésnek minősíthető, részben pedig – és itt
rögtön elnök úr által felvetettekre is reagálnék – ezzel össze nem passzoló, tárgyba nem
illeszkedő kérdéseket vet fel. Nincs előttem sajnos az újságcikk, nem hoztam magammal,
mindenesetre ez az 1,2 milliárd emlékeim szerint egy az ITD Hungary-t és a Magyar
Turizmus Zrt.-t is egybeszámított, vagy e cégek által valamiféle megrendelés-állományt
egybeszámított, elmúlt x hónapra visszamenőlegesen egy összesített szám, amely nincs
összefüggésben egyébként az Agrármarketing Centrum előbb általam idézett vagy említett
közbeszerzési eljárásával. Mindenképpen kérném is, hogy válasszuk szét ezeket a kérdéseket,
hiszen teljesen más egy ITD-s vagy Magyar Turizmus Zrt. által bonyolított eljárás.
Ismertetném azt a 750 millió forint plusz ÁFA-s, két éves keret-megállapodásos
közbeszerzési eljárást szeretném, amelyről érdemben tudok nyilatkozni, és amellyel
kapcsolatban információkat is tudok önöknek mondani.

Ezen eljárás háttere, és nem kívánom túlságosan sokáig húzni, de a lényegi ismérveit
hadd ismertessem önökkel. December 21-én, azaz tegnapi napon lejárt az AMC ugyanilyen
típusú, előző keretmegállapodása. Ez a tény az, amely olyan értelemben befolyásolja az
Agrármarketing Centrum működését, hogy 2011. évi kiállításokra már kivitelezéssel nem
bízhatják meg a korábbi közbeszerzés által aláírt keretmegállapodás keretében nyertes
cégeket, hiszen a közbeszerzési törvény alapján, amikor lejár egy adott keretmegállapodással
kötött szerződés időtartama, azutáni időszakra már ezek nem vonatkozhatnak, és ez azt jelenti,
hogy az ilyen keretmegállapodás hiányában 2011. évben nem tudunk megjelenni nemzetközi
kiállításokon. Ez egy szakmai indok és érv.

Ami az eljárás konkrét menetét illeti, műszaki leírás elkészítése, az alkalmassági
feltételek és a bírálati szempontok kialakítása 2010. szeptember elején kezdődött. Október 18-
án kezdeményezte az AMC egy hirdetmény közzétételét mind a Közbeszerzési Értesítőben,
mindpedig az Európai Unió hivatalos lapjának kiegészítő kiadványában. Ez az október 18-án
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kezdeményezett közzététel egyben egy olyan kérést is megfogalmazott, hogy a Közbeszerzési
Értesítő hirdetmény-ellenőrzési osztálya végezze el mind formai, mind tartalmi-jogi
szempontból ennek a hirdetménynek az ellenőrzését. Ez magában hordozza formai résznél
például azt, hogy a határidők szabályosan vannak-e megfogalmazva vagy rögzítve a
hirdetményben. Tartalmi-jogi szempontból pedig hogy vizsgálja ilyenkor a gyorsított eljárás
indokait, bírálati szempontokat és az alkalmassági feltételeket például, és ha az jogszabályba
ütközne, akkor azt visszaküldené.

Ezeket a vizsgált szempontokat rendben lévőnek találta ez a hirdetmény-ellenőrzési
osztály, és ez nem véletlen, hiszen ezek az eljárási határidők a Kbt-nek, a közbeszerzési
törvénynek megfelelően kerültek meghatározásra.

A pontos dátumokat említve végül egy hiánypótlás után a hirdetmény feladásának
napja 2010. október 28., míg az Európai Unió hivatalos lapjának kiegészítő kiadványában
való megjelenés dátuma 2010. november 3. Ebből a keretmegállapodásos eljárás egy két
szakaszból álló eljárás, amelynek van egy részvételi szakasza, illetve van egy ajánlattételi
szakasza tulajdonképpen. Részvételi szaka az a szakasz, amely tulajdonképpen a bejelentkező

cégek alkalmasságát vizsgálja, tehát ez a cégbírósági kivonattól kezdve mindenfélét ilyenkor
meg kell nézni, tehát ez formai része tulajdonképpen az eljárásnak.

Ennek a beadási határideje november 8-a volt, és itt az AMC a Kbt. 136.§ (2)
bekezdésében meghatározott 10 napos részvételi határidőt biztosította a potenciális
érdeklődőknek. Itt hadd mondjam el, amely talán konklúzió is lehetne, de itt is érdemes
elmondani, hogy ennek az előző keretmegállapodásnak a december 21-i lejártával az érintett
piac valamennyi szereplője tisztában volt, hiszen részben érintettek, részben korábban ők
maguk is gondolom, hogy pályáztak ennek a keretmegállapodásnak az elnyerésére. Tehát
ilyen értelemben valamennyi piaci szereplő készült ennek a lejártára és az új eljárás kiírására.

Éppen ezért miután ez a formálisabb részvételi szakasz lezárult, november 10-én küldte
meg az AMC mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívását az alkalmasnak minősített bejelentkezők
számára, tehát november 10-e, az ajánlatok beadási határideje pedig november 22-e volt. Ez
azt jelenti, hogy az AMC mint ajánlatkérő, itt is biztosította a közbeszerzési törvény által
előírt tíznapos ajánlattételi határidőt. És ez az a szakasz, amikor tulajdonképpen az érdemi
anyagot a pályázóknak be kell nyújtani. November 24-én került sor az eredményhirdetésre, a
keretmegállapodást pedig december 16-án kötötte meg az AMC.

Még egyszer, összefoglalóan azt tudom mondani, hogy kérem azt, hogy vegye
figyelembe az albizottság azt, hogy megítélésünk szerint pontatlanságok kerültek
sajtónyilvánosságra. Ezzel kapcsolatban a helyreigazítást az ajánlatkérő AMC már elindította,
éppen ezért kérem azt, hogy válasszuk szét ezeket a különböző szervezetekhez kapcsolódó
különböző eljárásokat. Ismételten arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eme
keretmegállapodás lejártával minden piaci szereplő tisztában volt, éppen ezért, aki érintettnek
gondolta magát, és potenciális érdeklődő volt ezen eljárásban, az készülhetett erre, és talán
még annyi elmondható, hogy szakmailag mindenképpen indokolt volt, hiszen a Kbt. szabályai
miatt már a 2011 januári Grüne Woche-ra nem tudnánk a megfelelő jelenlétet,
standkivitelezést teljesíteni. Tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy az eljárás
szabályosan, a közbeszerzési törvény előírásainak és szellemének is megfelelően történt,
eredményorientált és eredményes is volt.

Úgyhogy kérem, hogy az ezzel kapcsolatos tájékoztatómat az albizottság fogadja el.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések vannak-e?

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem csak egy rövid kérdésem van: az AMC nem tudta,
hogy lejárt december 21-én? Akkor nem kellett volna ezt a kicsit túlpörgősre hagyott
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közbeszerzést így bonyolítani. Ha ez egy hónappal előtt beindul, ez a probléma fel sem merül.
Ugyanez igaz az AMC-re is mint a cégekre. Inkább ez okozta a problémát a kapkodás miatt,
és nyilván akkor mindenféle cégérdekeltségek is megjelentek ebben az ügyben, ami nem
szerencsés. Annak ellenére, hogy az elmondottak alapján az világosan látszik, hogy itt a
közbeszerzési törvény szabályai betartásra kerültek, csak az ilyen gyors ügynek mindig ez a
vége, hogy akkor miért így zajlott ez, hátha voltak, akik mégis előbb tudták, hogy lesz ilyen.
Ezeket lehet elkerülni azzal, hogyha a kiíró fél is időben elkezdi ezt a dolgot. És valóban igaz,
hogy a Grüne Woche most lesz, tehát arra nehéz lett volna kimenni, hogyha ez nem történik
meg. De még annyit: nem biztos, hogy erre van leírás: változott-e valamit a korábbi kiállítási
megjelenésünk? Érdemi változás van-e? Ez nem idetartozik igazán, de ha már szóba került…

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne még kérdésem, csak a tisztánlátás
érdekében megkérdezném, hogy a gyorsított eljárásnak a határidejei a tíznapos dolgok és a
normál eljárás között mekkora különbség van. Tehát, ha normál eljárással ment volna, akkor
körülbelül mikor fejeződhetett volna be? Gondolom, ez meg tudja nyugtatni a kételyeket,
hogy valóban volt-e erre szükség, egyrészt. Másrészt pedig nem kekeckedésből, csak nekem
nem volt-e világos, hogy az első tíz nap hogyan volt meg? November 3-án volt a kiírás és 8-
án… (Közbeszólás: Az az uniós!) A részvételi felhívásnak a tíznapos… (Moraj.) Mert hogy az
uniós hirdetmény 3-án jelent meg, és akkor 8-án az nem volt meg. Köszönöm szépen.

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm a kérdéseket. Lehetett volna korábban. Biztosan lehetett volna. Ahogy említettem,
szeptemberben kezdték el az AMC-ben előkészíteni az eljárást. Így alakult az eljárás menete.
Biztosan erre jobban oda lehet figyelni a következő időszakban. Nem tudom, hogy a
kiállításra gondoltál-e, államtitkár úr, hogy hová megyünk. Alapvetően a Grüne Woche
Fruitlogisztika Biofach, Prowein, Hanuga valószínűleg, Moszkvában a Prodexpo, és most
még Párizsban a SIA-nak az átgondolása folyik. Valószínűleg oda is fogunk menni, csak még
formális döntés nincsen. (Gőgös Zoltán: Oda nem mentünk korábban.) Igen, azért ez ilyen
szempontból bővülést jelenthet a korábbi megjelenésekhez képest.

Az, hogy miért indokolt a gyorsított eljárás. Én bevallom őszintén, nem vagyok a
közbeszerzési eljárás rejtelmeinek tudora, és nem is nagyon csináltam még ilyet, de biztos
vagyok benne, hogy a normál közbeszerzési eljárás normál határidőkkel, a normál eljárási
szakaszokat betartva, azért hónapos nagyságrend. Nem fogok ennél konkrétabban mondani.
Ha van itt valaki, aki ehhez jobban ért, köszönöm, ha kiegészít. (Gőgös Zoltán: Kettő!)
(Közbeszólás: Én csináltam hat hét alatt!) Értem. Jó. Tehát én azt tudom mondani, hogy az
AMC a 2011 januári külföldi kiállítási megjelenés céldátumát vagy végső dátumát figyelembe
véve választotta ki a lehetséges és kivitelezhető közbeszerzési eljárási formát. Tehát adott
esetben azt látom, hogy ha most december 16-án került megkötésre ez a keretmegállapodás,
és a Grüne Woche január végén van, utolsó hetében tulajdonképpen, akkor a kivitelezés ennél
kevesebb idő alatt tulajdonképpen nem nagyon valósulhat meg, tehát így is éppen hogy
normális  módon meg lehetett valósítani.

Az első tíz napra vonatkozóan pedig az előttem lévő papír alapján azt tudom mondani,
hogy október 18. a hirdetmény közzétételének kezdeményezése, itt ha jól értem, akkor volt
egy valamiféle hiánypótlás, október 28. a hirdetmény feladásának napja, és ez a dátum
tekinthető az eljárás megkezdésének napjául egyébként, tehát innen ketyeg az óra. És ehhez
képest volt a jelentkezések beadási határideje november 8. Az október 28. és november 8.
között időintervallum az, amely megfelelt a Kbt. vonatkozó tíznapos előírt határidejének. Ez a
válaszom az első tíz nap részleteit firtató kérdésre. Remélem, hogy megfelelő választ tudtam
adni. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy így jogilag megnyugtató a dolog,
elmondhatjuk, hogy nem volt szerencsés, hogy emiatt a kapkodás miatt mégis csak egy rossz
légkör alakult ki ekörül az egész kiírás körül. Megnéztük az előző történetet, itt azért
viszonylag nagy pénzről van szó, ami könnyen tud indulatokat felkorbácsolni.

Tájékoztató a magyarországi termőföldek légifelvételezésével
összefüggésben kiírt, majd visszavont közbeszerzési eljárás előzményeiről és
a további elképzelésekről

És akkor áttérnénk a 4. napirendi pontunkra. Csak hogy pontosan idézzem, tájékoztató
a magyarországi termőföldek légifelvételezésével összefüggésben kiírt majd visszavont
közbeszerzési eljárás előzményeiről és további elképzeléseiről. Tisztelettel köszöntöm dr.
Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt. Szerintem nem is
húznám az időt, erről is mindannyian elég sokat olvashattunk, szeretném akkor megkérni a
minisztériumot, hogy ismertesse számunkra az eljárás indokait, az árképzés indokait, és hogy
vannak-e tervek arra, hogy egyébként a meghiúsult közbeszerzés továbbiakban valamilyen
más formában mégis csak megvalósuljon.

Horváth Gábor István főosztályvezető (VM) szóbeli kiegészítése

HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a
szót. Először is nagyon sok tisztelettel köszöntöm elnök urat és az ellenőrző albizottságot.
Simon Attila úr sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy engem Horváth Gábor Istvánnak hívnak,
a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztályának a vezetője vagyok.

Elsősorban szeretnék egy pontosítást tenni itt a napirendi ponttal kapcsolatban, egy
tévhitet eloszlatni. A közbeszerzési eljárás nem a légifelvételezésre került kiírásra, ez a
közbeszerzési eljárás az országleltár 1-es ütemére, a nemzeti földalaphoz tartozó földek
nyilvántartásba vételére került kiírásra, és akkor én felkérném a Földmérési és Távérzékelési
Intézet igazgatóját, dr. Toronyi Bence urat, aki a közbeszerzési eljárás irányításával meg volt
bízva, hogy akkor ezt a tájékoztatót tartsa meg.

Köszönöm szépen.

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Albizottság! Én is egy apró pontosítással kezdek, mert főosztályvezető úr megadta a doktori
címet, de ez még csak folyamatban van.

Rövid áttekintéssel kezdeném, hogy végignézzük, hogy mi és hogy zajlott itt augusztus
18-án született az a kormányhatározat, amely az országleltárról rendelkezik. Ez a
kormányhatározat az országleltár elkészítését írta elő. Ez azt indokolta, hogy több kimutatás
azt bizonyította be, itt az NFA alapján nap mint nap tapasztalom saját magam is, hogy több
tízezer hektár rendezetlen föld van, illetve több ezer olyan földrészlet van, ami nem
egyértelműen beazonosítható, hogy hova is tartozik pontosan.

Az országleltár arról rendelkezett, hogy egy jó felbontású ortofotót kell készíteni
lehetőleg, és egy jogi, műszaki állapotfelmérést kell végezni az összes állami földre, nemcsak
a termőföldekre. Ez a kormányhatározat arról is rendelkezett, hogy az állami forrásokat és
EU-forrásokat is fel kell használni. Ennek megfelelően a földmérési intézet, illetve a VM
csinált egy akciótervet, és a megnyíló ECO-PAR-ok ablakba szeptember 24-ig, illetve
meghosszabbított határidőig, október 8-áig egy ECO-pályázat benyújtásra került, aminek úgy
tudom, hogy éppen a napokban vagy ezen a héten történik az elbírálása.

Ez a kormányhatározat rendelkezett arról, hogy az országleltár véghatárideje
2011. december 31-ike.



- 24 -

Mindezek után az a döntés született a VM-ben, hogy az országleltár két ütemre
bontjuk. Az első ütem tartalmazta volna az ortofotót, és a hazai források felhasználását, mert
azok álltak pillanatnyilag rendelkezésre. Ezeknek egy része 2010. évben, egy része
2011. évben állt volna rendelkezésre. Itt a műszaki állapotfelmérés az NFA földekre
vonatkozott volna.

A második ütem az EU-s pályázat, az ECO-pályázat arról szólt, hogy az MNV Zrt.-nél
lévő maradék földek műszaki állapotfelmérése lett volna, illetőleg egy integrált nemzeti
ingatlankataszter című informatika kialakítása, ami alapján egy online adatszolgáltatás
valósulhatott volna vagy valósulhat meg, meglátjuk. Az ingatlan-nyilvántartás, az ortofotó és
az NFA, illetve a MNV-hez gyűjtött adatok alapján az MNV Zrt-nek, illetve az összes egyéb
állami szervnek, akinek ez az adatbázis szükséges, illetve a lakosság részére az ügyfélkapun
keresztül.

Szeptember 1-jén született egy VM miniszteri utasítás, ami arról rendelkezett, hogy
május 15-ig kell megtenni a légifényképezést, és július 15-ig ebből az ortofotónak is elő kell
állnia. Szeptember 24-én volt monitoring bizottsági döntés arról, hogy az első ütemre a
közbeszerzés elindítható. Mindezek után október 12-én adtuk be a közbeszerzési bizottságnak
magát az első ütemnek a közbeszerzési kiírását. Ez október 15-én jelent meg a Közbeszerzési
Értesítőben, és október 25-ike volt az a határidő, amikor a részvételi jelentkezésre be kellett
adni a pályázatot.

Összesen két pályázat érkezett be. Az egyik egy Infoterra Magyarország Kft. által
vezetett pályázat volt, több alvállalkozót megjelölve összesen, ha jól emlékszem, öt cég volt
felsorolva. A másik egy konzorcium volt, amiben valóban a sajtóhíreknek megfelelően a
Geodézia Zrt. is tagja volt, és ebben a konzorciumban összesen négy cég volt. Itt most
reagálnék gyorsan a sajtóhírekben megjelent információkra is. Az 1,5 milliárd forintos
pályázati megfelelés nem egy cégre volt, hanem közös megfelelésre volt előírva, és ezért az a
sajtóhír, hogy ez így a Geodézia Zrt. teljesítette csak ezt, ez nem igaz.

A másik hír az, hogy a sajtóban mindenhol, mint ahogy sajnos a napirendi pontban is
ez szerepel, hogy légifelvételezésről szól a munka, sajnos ez sem igaz, mert műszaki
állapotfelmérésről szól a munka és ráadásul a munkának a kisebbik részét lehet a
légifelvételezésre költeni. És még egy pontosítás van, nemcsak légifelvételezés van, hanem
ortofotó készítés is a feladat. Mert az, hogy lefotózzuk a levegőből, az egy dolog, de utána ez
még elég jelentős feladat ebből az ortofotót is előállítani.

A pályázati dokumentumokat olvasva az is egyértelműen kiderült, hogy a Geodézia
Zrt. önállóan nem felelt meg a pályázati kiírásnak, tehát ez a sajtóhír sem volt igaz, hogy ez a
Geodézia Zrt.-re volt kiírva ez a pályázat.

A légifényképezésről is mondanék most pár szót, mert azzal kapcsolatban is úgy
gondolom, több valótlan vagy pontatlan sajtóhír jelent meg. Az egyik ilyen, hogy a MEPAR-
ral többször összehasonlították. Én most itt számszerűen szeretném, de nagyon szívesen
belemegyek műszaki részletekbe is. A MEPAR-hoz készült ortofotók 50 centis felbontásban,
általában vegetációs időszakban készülnek, és ez az 50 centis felbontás most egy csúnya
hasonlattal fogok élni, egy Trabant színvonala, hogy kicsit flegmán fogalmazzak, ezzel
szemben itt az országleltár készítése mondjuk azt, hogy Mercedes színvonalú felvételt
szerettünk volna kérni. Ez egy 20 centinél jobb felbontású termék lett volna az egész
országról. Erről azt kell tudni, hogy Európában már sok helyen létezik ilyen, Közép-Kelet-
Európában is, tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem lett volna egy jó dolog ilyen
szempontból.

Létezik természetesen Porsche is, csak az még többe került volna, mint amire
információink voltak, ez a LIDAR-os felmérés, és abból egy még pontosabb adat és nagyobb
mennyiségű adat tudott volna előállni. Szerettük volna, de az egyeztetések során kiderült,
hogy sajnos nem fér bele a keretösszegbe.
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A MEPAR-ról megjelent az a sajtóhír, hogy a MEPAR-ban évek alatt repültetjük le az
országot és készül az ortofotó. Körülbelül az ország negyede minden évben. Az egész ország
az elmúlt, 2007-8-9. évben összesen 300 millió forintba került, a sajtóhírekkel ellentétes
200 millió forintba. A 200 millió forint egyébként úgy jött ki, hogy az utolsó két évben elég
nagy verseny volt a piacon, és ez nyomta le az árakat. Az országleltárhoz kért ortofotózásnál,
mivelhogy 20 centinél jobb felbontást írtunk elő, így nagyjából 9-szer annyi légifényképet
kell készíteni, és ha csak ezt számolom, hogy 9-szer annyi légifényképet kell készíteni és
megszorzom az előző két összeget, akár a 200-at, akár a 300 milliót, akkor az ortofotó ára
1,8 és 2,8 milliárd közé becsülhető ez alapján. Úgy egyébként még sajnos ez sem igaz, mert a
MEPAR-hoz használt ortofotóhoz az a terepmodell van használva a mai napig, ami 2000-ben
készült, illetve 2005-ben készült a teljes ország ortofotózása 50 centis felbontással, és ez a
domborzatmodell van használva. De mivel most egy jobb felbontást szerettünk volna, ami
nagyon sok mindenre használható lett volna, egy jobb domborzatmodellre is szükség lett
volna az ortofotók előállításához, tehát többletmunka van vele, mint ami a MEPAR ortofotók
előállításánál. Az egy másik kérdés, hogy ez az ortofotó nagyon sok mindenre használható lett
volna. Az egyik ilyen, például az épített környezetről szóló törvény is ezzel az ortofotóval
kalkulált, ez most úgy tűnik, hogy egyelőre nem látom azt, hogy mikor fog elkészülni. A
másik ugyanilyen dolog, hogy ez a jobb domborzatmodell például a jelen megbeszélésnél a
vízügyes témában is sok mindenre sokkal jobban felhasználható lehetne, mint a jelenleg
rendelkezésünkre álló domborzatmodell. És még sorolhatnám az ortofotó-felhasználást. Én
úgy tudom, hogy a kormány-előterjesztésben benne van.

Még két apróságot mondanék a két céghez. Az Infoter Európa egyik legnagyobb, ha
nem a legnagyobb szakmai cége, a Geodézia meg Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb
szakmai cége. Én úgy gondolom, hogy nem meglepő, hogy ez a két cég megjelent ezen a
pályázaton.

Folytatva az időrendi sorrendet: november 9-re volt tervezve az eredményhirdetés és
november 15-re volt tervezve az ajánlattételi szakasz megindítása. A közbeszerzésnél egy
nyílt közbeszerzést írtunk ki, és tárgyalásos közbeszerzést szerettünk volna pont azért, mert
ilyet még ebben az országban senki nem csinált, hogy műszaki állapotfelméréssel kimenjen az
összes főrészletre, és ott különböző adatokat begyűjtsön, illetve a különböző, már meglévő
adatbázisokban meglévő adatokat összehasonlítsa. Erre, hogy milyen meglévő adatbázisok
vannak, és ezek hogy használhatók fel, a kormányhatározatnak megfelelően, szeptember 30-ig
létrejött egy munkacsoport, és ez elkezdte az egyeztetést. Ennek az egyeztetésnek elég sok
köre volt. Az MNV Zrt.-vel  egy együttműködési megállapodástervezetig jutottunk, illetve
már több körben egyeztettük azokat az adatokat, amik nekik rendelkezésükre állnak, illetve
amik az országleltárba gyűjtendő adatok. Ezenkívül az NFM egyéb háttérintézményeivel,
mint például a közutasokkal is, már több egyeztetésen túlvagyok.

Mindemellett a HM Térképészeti Kft.-vel, illetve  a HM-ben egy együttműködési
megállapodás van szintén körvonalazódva, hogy a HM-es részeket ők mérnék föl, és hogy
ugyanabban a szemléletmódban legyenek ezek a földek felmérve, és velük is folyamatosan
egyeztettünk az elmúlt időszakban. Az NFA-val történt a legtöbb egyeztetés, mivel az
országleltár 1-es üteme az NFA-földeket érintette. És velük is egy együttműködési
megállapodást terveztünk kötni.

Október 28-án kaptam azt a miniszteri levelet, ami arról rendelkezett, hogy a
minisztériumnak az ajkai timföldgyár zagytározójának október 4. napján bekövetkezett
gátszakadása után a minisztériumnak előre nem látható forrásokat kell felhasználnia, és ezért
az országleltárhoz a szükséges forrás nem tűnik biztosítottnak. Mindennek megfelelően az
eredményhirdetést november 3-ára előrehoztuk, és a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítottuk.
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A miniszter úr ebben a levélben tájékoztatott arról, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztériumnak továbbra is célja az országleltár végrehajtása. Én bízom benne, hogy minél
hamarabb rendeződnek az anyagi lehetőségek, és akkor ez meg fog tudni valósulni. Még egy
apró megjegyzésem lenne, hogy a közbeszerzéshez egy panasz érkezett a kiírással
kapcsolatban az Infoter Magyarország részéről, és ezt a közbeszerzést elutasította
ügyfélképtelenség tényének megállapításával. Én ennyit szerettem volna mondani. Nagyon
szívesen állok bármilyen kérdés elé.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kollégáknak van-e kérdése?

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én igazából azt szeretném megkérdezni, hogy nem
emlékszem, hogy lett volna a minisztérium költségvetésében erre pénz eredetileg. Mert ugye
arról nem volt szó, mert közbeszerzést akkor lehet kiírni, ha a forrás biztosított. Én azt értem,
hogy utána megváltozott a helyzet, volt már erre példa, hogy érvénytelenített közbeszerzés
lett később, csak ugye volt egy időszak, amikor le kellett állítani különböző állatjóléti, egyéb
kifizetéseket, és valahonnan meg előkerült egy annál sokkal nagyobb pénz. Engem ez
érdekelne, hogy honnan, mert a kormányhatározatból ez nem derül ki. Mindig a kiíró félnek
kell biztosítani a forrást.

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Igen, a kormányhatározat
előkészítő anyagában volt csak benne, hogy 2010-re az Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak
és a Vidékfejlesztési Minisztériumnak másfél-másfél milliárdot kellett erre biztosítani saját
forrásból, illetve 2011-re szintén másfél-másfél milliárdot kellett saját forrásból biztosítani, és
ezt …. (Gőgös Zoltán: Nem volt pénz a másikra.) és ennek fényében, amikor ez rendelkezésre
állt, akkor tudtuk elindítani a közbeszerzést és a szűk határidő miatt kellett úgy csinálni, hogy
még decemberben lehetőleg szerződést is tudjunk kötni annak megfelelően, hogy a
kötelezettségvállalás megtörténhessen.

ELNÖK: Köszönöm. Gyakorlatilag volt rá ilyen szempontból.

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet):  Tudomásunk szerint igen,
tehát én ezt a tájékoztatást kaptam a Vidékfejlesztési Minisztériumtól.

ELNÖK: Ami számomra nem egészen egyértelmű, hogy itt is nagyon gyorsan lett ez
kiírva, a kiírás 15-i, a beadás 25-e, hogy egyébként még el tudná azt magyarázni
részletesebben, hogy mire lehet egy ilyen országleltárt használni. Hogy miért olyan fontos,
hogy amikor tényleg az állatjóléti kiadásokra nincsen pénz, akkor a minisztérium kisajtoljon
magából az idei évre még másfél milliárd forintot, hogy ezt az országleltárt megcsináljuk.
Tehát nem érezzük a dolog arányosságát. Azt gondolom, hogy a másik sokkal fontosabb
téma, minthogy ez az országleltár megtörténjen. Erről, kérem, hogy kicsit tájékoztasson
minket, hogy ez miért jó az országnak.

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Jó. Megpróbálok a
rendelkezésemre álló információk alapján tájékoztatást adni, hogy az országleltár mi
mindenre jó. Itt az ortofotóról már elkezdtem mondani, hogy az mi mindenre jó.

Egy elég hosszú sor van arról, hogy mihez szerették volna ezt felhasználni: épület-
felépítménykataszter, Natura 2000 felülvizsgálata, tanyaprogram, a rossz kataszteri
térképeknek a megoldása, egységes tervezési geometriai lap, közigazgatási, földhivatali
reform, és hosszasan sorolhatnám, úgy tudom, ez benne volt a kormány-előterjesztésben.
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Maga az országleltárt – úgy tudom, hogy – az generálta, hogy egyrészt az MNV kapott
egy ÁSZ-jelentést, ami több hiányosságot rótt föl, és az NFA kapcsán személyesen
tapasztalatom azt, hogy több tízezer, tudomásom szerint körülbelül kétszázezer hektár olyan
földrészlet van, ami hasznosíthatatlan vagy kényszerhasznosítás alatt áll, illetve jelenleg
szeptember 1-je óta folyik az MNV és az NFA közötti átadás-átvétel, és mondjuk azt, hogy én
a mai napig nem kaptam, mert az NFA tőlünk kért segítséget, hogy az ingatlan-
nyilvántartásból, ami a FŐMI-nél van, segítsük meg őket azzal az információval, hogy mit
mutat az ingatlan-nyilvántartás az NFA vagyonkezelésében lévő földekről. A mai napig nem
sikerült egy egységes olyan listát kapnia az NFA-nak az MNV-től, ami helyrajzi szám szinten
beazonosíthatóan tartalmazza, több tízezer helyrajzi szám kóvályog, hogy ilyen pongyolán
fogalmazzak. Pont ezért került a közbeszerzési kiírás is úgy kiírásra, hogy 105 ezer + 90
százalék, mert a jelenlegi leválogatásaink szerint az ingatlan-nyilvántartásból körülbelül
négyfajtaképpen próbáltuk már leválogatni azt, hogy mi tartozhat az NFA alá. 150 ezer +- 35
százalék jött ki. Ezenkívül az NFA-tól több listát kaptunk. Azok durván ilyen 130-180 ezer
közötti darabszámokat mutattak attól függően, hogy éppen mikori melyik állapot volt, és
mindehhez még azt az apró kis színes pontot is megjegyezném, hogy az ingatlan-
nyilvántartásban a nemzeti földalap vagy arra bármilyen utaló jel összesen 1763 darab
földrészlet esetén van bejegyezve. Tehát így, ha NFA-ként próbálom leválogatni az ingatlan-
nyilvántartásból, az országos több mint 7 millió földrészletet tartalmazó ingatlan-
nyilvántartásból, akkor ez sajnos nem lehetséges. Különböző egyéb szűrési módokon meg
lehet határozni, de így nem. Úgy egyébként magát az országleltárt eddig ahány
háttérintézetnél jártam, mindenhol örömmel fogadták, mert ez mindenhol probléma, hogy hol
milyen ingatlanvagyon van, ez az ingatlanvagyonra vonatkozott volna, és mindenhol
üdvözölve látták azt, hogy a hivatalos ingatlan-nyilvántartással összevetésre kerül,
illetőlegesen egy műszaki állapotfelméréssel az összes földrészletet fel szerettük volna
keresni.

A program révén készült volna egy, most nem keresem elő, van egy körülbelül
ötoldalas adattábla, ami kitöltésre került volna különböző adatbázisokból, illetve a terepen
begyűjtésre került volna. Ezek alapján egy későbbi értékbecslést lehetett volna elvégezni,
illetve a különböző adatbázisok közötti ellentmondások, illetve a terep közötti
ellentmondások, túlhasználat, ingatlan-nyilvántartás rendezetlensége és még sorolhatnám,
ezekre mind rámutatott volna ez. Úgy gondolom, ez, hogy egy ingatlan-nyilvántartással
összevetett adatbázis jött volna létre, ami az eco-projektben ráadásul online össze lett volna
kapcsolva az ingatlan-nyilvántartással, ez megteremtette volna azt a lehetőséget vagy
megteremtheti azt a lehetőséget, hogy a kormányzat jó gazdaként tudjon elszámolni a saját
vagyonával mind saját maga, mind a lakosság irányába és azzal jól is tudjon gazdálkodni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik még, lenne egy pontosító kérdésem.
Szóval ha jól értem, a pályázatnak körülbelül a fele lett volna, ami az új ortofotózás és a hozzá
szükséges terepprogram elkészítése, a másik fele meg a műszaki tartalom, illetve ezen
adatbázisok összefésülése, amiről most kaptunk tájékoztatást. Ugye jól értem?

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Kicsit reagálnék erre és
pontosítanám a számokat. Úgy volt tervezve, hogy a – most nettóban fogok beszélni, mert én
vállalkozó is voltam, és a sajtó is megnézte, hogy valóban onnan jöttem, már csak a dolog
pikantériája, hogy az előző munkahelyem meg az Infoterra Magyarország Kft. volt, mondjuk
azt, hogy multiknál szerettem dolgozni, de ezt nem írta meg a sajtó – jelen állami
finanszírozási rész 4,8 milliárd lett volna. Ebből mi nagyjából 2 milliárdra terveztük a repülést
és 2,8 milliárdra terveztük a terepi adatgyűjtést és jogi állapotfelmérést. Ez azt jelenti, hogy
durván 150 ezer földrészlet esetén 18 ezer/fő ár. Úgy gondolom, ez egyáltalán nem drága
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ahhoz, hogy valakinek oda kell mennie egy területre, azt körbe kell járnia, meg kell néznie,
arról felvételeket kell készítenie, adattáblát kell gyűjtenie. Én csináltam ilyet egyébként az
EUROSTAT megbízásából mint vállalkozó, tehát konkrét tapasztalatom van az európai
árakról. Ebben lett volna durván egy 100 millió forintnyi, ami az adatbázisok összefésülését
takarta volna, illetve talán itt mindenkinek ismerős a mepar.hu, egy ahhoz nagyon hasonló, kis
egyszerű térinformatikai felületet képzeltünk el az első részben, hogy abban ne legyen
informatika, mert abban az eu-s forrásokat szerettük volna felhasználni. Magának a
vagyonkataszternek a létrehozásához az MNV pályázik szintén eu-s forrásokra, és ott lett
volna egy nagyobb informatikai beruházás.

Az európai uniós forrásoknál ott egy bruttó 8 milliárd, nettó 6 egész pár milliárdos
összegről volt tervezve, illetve van benyújtva. Ebből durván egymilliárd volt az, ami ennek az
integrált nemzeti, jelenleg ingatlankataszter című informatikai fejlesztésnek lett volna a része,
és az ingatlan-nyilvántartást az ortofotót, ami az első fázisban csak elkészül, mondjuk azt,
hogy leadják winchestereken és szinte használhatatlan, illetve az adatbázisokat egy olyan
informatikai támogatást kapott volna egyrészt online, ahol a kornak megfelelően elérhető lett
volna kívülről, ilyen szolgáltatást többet is nyújt már a FÖMI.

A maradék durván 5 milliárd, az lett volna a maradék MNV durván 220 ezer
földrészletének a terepi adatgyűjtésére és műszaki állapotfelmérésére szánva. Ott is egy
durván 23 ezer forintos egységár jött ki. Itt azért egy sokkal színesebb kép van, mint a
termőföldeknél, mert mondjuk azt, hogy jelen épület is ebbe a kategóriába tartozik, de
ugyanakkor egy nagyobb autópálya-szakasz is ebbe a kategóriába tartozik, tehát sokkal
vegyesebb kép. Ugyanakkor ide tartozik az is, hogy vannak olyan útszakaszaink, amelyek
több ezer földrészletből állnak a mai napig az ingatlan-nyilvántartási, illetve kataszteri
rendezése a mai napig nem történt meg. És akkor még nem beszéltünk a maradék kis pár
négyzetméteres is bennmaradásokról, hogy az például a közútnál van vagy az NFA-nál van
stb. Nagyjából így lett volna pénzügyileg elképzelve az eredeti tervek szerint ez a program.

ELNÖK: Értem, köszönöm szépen. Azt még hadd kérdezzem meg, hogy azt értem,
hogy ezeknek az anomáliáknak a feloldására szükség van és miért van szükség. Műszakilag
az a mostani MEPAR-os rendszer nem tudja-e kiszolgálni ezeket az igényeket, tehát hogy
értem a Trabant és a Mercedes közötti különbséget, hogy jól érzékelteti, hogy milyen
technikai különbség lehet a kettő között. Valóban ahhoz, hogy azokat a kérdéseket, amiket itt
felvetett, rendezni lehessen, ahhoz szükséges ez a 20 centiméteres pontosságú új felmérés.

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Több okból kifolyólag
szükséges lett volna. Az egyik része az, hogy a MEPAR repülés minden évben lombos
időszakban történik, mert ott vegetációs meghatározás a cél. A vegetációból kifolyólag az
ortofotón egy fának, lombkoronának vagy egy megnőtt búzának sokkal nagyobb kitakarása
van, és abban az esetben, amikor arról beszélünk, hogy 50 centiméteres felbontással
készülnek a fényképek, de a megbízhatósága, pontossága 1 méter, illetve másfél méter között
van attól függően, hogy most milyen méretben beszélek. Ha egy állami földvagyonról
beszélek, és ott elképzelünk egy 100 méter hosszú parcellát és annak a sarkaiból csak egy
méter van, akkor én úgy gondolom, hogy ez a vagyon esetén nem kicsi különbségeket tud
eredményezni.

A másik része a dolognak az, hogy ebben az ortofotóban, ebben a 20 centis ortofotóban
egy csomó olyan műtárgy, műszaki objektum megtalálható – én sajnos most nem hoztam
példát, de nagyon szívesen küldünk többször, hogy hogy néz ki egy 50 centis és 20 centis
ortofotó, ordít a különbség egyébkén -, amit nagyon sok szakterület akár a vízügyeseknek a
zsilipjei látszanak. Tehát magához a vagyonkataszterhez, hogy az összes állami nemcsak
ingóságok, hanem a vagyonkataszter felépíthető legyen, ehhez akár a közutasok, akár a
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vízügyesek az összes objektumukat, műtárgyukat látni tudják ezen, és aztán ennek
függvényében ők ezt tovább tudják használni a saját céljaikra a már elsorolt használatokon túl
ezt még most hozzá.

ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, parancsolj!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem kérdésem van, inkább egy általános megjegyzésem.
Köszönöm szépen, azt gondolom, korrekt és mindenre kiterjedő tájékoztatást kaptunk.

Államtitkár úrnak mondanám, hogy ha nyitottabb lenne a minisztérium a média fele,
nem nagyon kell mondanom mint képviselőnek a média szereplőinek, akkor lehet, hogy sok
félreértést el lehetne oszlatni, mert ez az egész is leolvasható belőle, hogy történt itt valami,
hogy információhiány miatt bizonyos dolgokat megírtak, utána meg a reakció még a
parlamentbe is az volt, hogy semmi nem történt, hiszen vissza lett vonva a közbeszerzés.
Ebből azt is ki lehet olvasni, hogy azért itt a pénz vagy túl sok volt,vagy nem oda kellett
volna, tehát szerintem ha valami hasonló tájékoztatóval akkor a minisztérium megjelenik, én
például nem is emlékszem olyanra, hogy bárhol is olvastam volna, hogy a vörösiszap-
katasztrófa miatt kell itt valamit csinálni.  Én ilyennel nem találkoztam, hanem egyszer jött,
hogy nincs ilyen. Volt, mert technikailag ez lebonyolításra került. Sok félreértést el lehet
oszlatni, hogyha egy fontos és úgymond nélkülözhetetlen ügyről minden részletbe menő
tájékoztatás van. Hozzáteszem, persze, a médiát nem nagyon ez érdekli, hanem inkább a
szenzáció, ezt is tudom saját tapasztalatból is, és hát nem mindenki szakember. Nehezen érti
meg, hogy mi a különbség egy nagyobb, meg egy kisebb felbontású történet között. Az biztos,
hogy valamit az állami vagyonnal kezdeni kell, ezt nem is vitatjuk. Most azt nem látom, hogy
ez kormányhatározat hogy lesz végrehajtva, a költségvetésben találtam bizonyos utalásokat,
hogy ez a dolog az NFA-nál folytatódik, és hát az európai uniós pályázat meg, ha sikeres lesz,
akkor nyilván folytatódhat. De ezt csak inkább mint ilyen általános konklúziót mondom, hogy
úgymond nyíltabb kiállás ebben az ügyben, lehet, hogy célravezetőbb lett volna, mert akkor
az sem biztos, hogy ez az ügy ide kerül.

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Én reagálnék erre, mert
nekem is sok kellemetlenségem volt ebből, hogy ilyen sajtóvisszhangja volt ennek, mert több
helyen kellett magyarázkodással kezdenem és el kellett mondani nagyjából az egész
történetet. Egy hivatalos kormányzati és KIM-anyag egyébként az egész vörösiszapos
történetet lehozta. Csak az már nem volt érdekes.

Úgy egyébként saját magam az Indexnek és az Origonak elég sokszor leírtam azt, hogy
mi nem igaz abban, amit most is elmondtam, csak az nem volt érdekes, és az újságíró azokat a
részleteket nem emelte már át  - sajnos. Egyetértek, hogy valóban itt, jobb kommunikációval
valószínűleg messzebb jutottunk volna. Én bízom benne, hogy a VM is levonta a
következtetéseket ebben, illetve így tudom.

ELNÖK: És hát többek között azért vagyunk itt, hogy ezeket tudjuk tisztázni, amiket itt
viszonylag megnyugtató módon meg is tettünk. Még azt hadd kérdezzem meg, hogy jól
értem, hogy volt egy 4,8 milliárdos közbeszerzés és mellette egy nettó hatmilliárdos uniós
projekt, egy EKOP-os.

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Igen, így lett volna az
eredeti tervek szerint finanszírozva az én tudomásom szerint a történet. Jelenleg egy kicsit
máshogy áll.
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ELNÖK: És az EKOP-os nem lett leállítva, ha jól értem, arról gyakorlatilag ma
döntenek, ugye?

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Igen.

ELNÖK: Tehát valószínűleg az a része megy, és akkor megkeresik a módját, hogy
hogyan lehet a projektet végrehajtani.

TORONYI BENCE (Földmérési és Távérzékelési Intézet): Én bízom benne, hogy így
lesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen a főigazgató úrnak és főosztályvezető úrnak is a
beszámolót.

Megkérdezném, hogy van-e még valakinek hozzátennivalója. (Nincs jelentkező.)
Mindenkinek köszönöm a megjelenést és a munkát, jövőre folytatjuk. Addig is minden jót.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 14 perc)

Harangozó Gábor
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Dancsecs Dóra és Lajtai Szilvia


