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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Üdvözlök mindenkit a mai albizottsági ülésünkön. Először is kérdezném,
hogy a kiadott napirenddel egyetért-e az albizottság, ennek megfelelően tudunk-e haladni.
Kérem szépen, hogy erről formálisan szavazzunk. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Egyhangúlag elfogadtuk.

Beszámoló a kormányhivatalokba szervezett, korábban a minisztériumhoz
tartozó dolgozók létszám- és jövedelem helyzetéről

Az első napirendi pontunk a kormányhivatalokba szervezett, korábban a
minisztériumhoz tartozó létszám- és jövedelemhelyzetről fog szólni. De mielőtt rátérnénk a
napirendre, még előtte engedjék meg, hogy egy megjegyzést tegyek. A múltkori albizottsági
ülésünkön – azt gondolom, hogy – nagyon korrekt, szakmai hangvételben, szakmai érvekkel
beszéltük meg az árvíz-belvízvédelemmel kapcsolatos helyzetet, illetve a többi napirendi
pontot is, és azt gondolom, hogy senki nem mondhatja azt, hogy ezt az ülés után, akár a
médiában is nem megfelelő méltányossággal kezeltük volna. Tényleg korrekt szakmai munka
folyt, megbeszéltük azt, hogy mit és hogyan kéne tenni. Az ülésen Kling István helyettes
államtitkár úr, aki vízügyekben a legmagasabb rangú kormánytisztviselő, arról tájékoztatta az
albizottságot, hogy egy hosszabb távú tervező stratégiai munka indult meg, hogy a nagyvízi
meder szabályozási kérdését 2012-ben fogják a parlament elé hozni, illetve a vízügyi dolgok
rendezésére egy hosszabb távú, átfogó stratégia fog készülni, amit majd megismerhetünk itt a
bizottságban is és megvitathatunk, és ezután fog bekerülni a parlament elé.

Ezt követően másfél hónappal később egyéni képviselői indítvánnyal ezen
kérdéseknek egy jó része, például a nagyvízi meder szabályozási kérdése is a parlament elé
került, amiről gyakorlatilag egyeztetések nélkül aztán a parlament döntött is. Én azt
gondolom, hogy a parlamentet, a szakmai munkát ennél sokkal komolyabban kell venni.
Nemcsak azért probléma ez, mert így nem tudjuk érdemben megvitatni a dolgokat, és
kétséges, hogy amit itt megbeszélünk, az milyen viszonyban van a valósággal, hanem azért is
probléma, mert hogyha az adott szakterületet irányító kormánytisztviselő így nyilatkozik,
akkor valószínűleg ők ezzel is számoltak, és ha ez mégsem így történik, akkor legalábbis
számomra megkérdőjeleződik, hogy valóban a szakma irányítja-e a szakmai döntéseket, vagy
hát mi módon születnek ezek az egyéni képviselői indítványok. Szeretném, ha az itt folyó
parlamenti albizottsági munkát is komolyan vennénk, és szeretném azt látni, hogy a
minisztériumban egyébként nagyon komoly és felkészült szakértők általi munka határozza
meg a jövőben a tárca szakirányítását, és nem pedig egyéb más szempontok.

Ezen napirend előtti megjegyzésem után rátérnénk az első napirendi pontra. Tehát a
kormányhivatalokba szervezett, korábban a minisztériumhoz tartozó dolgozók létszám- és
jövedelemhelyzetéről kértünk egy beszámolót, és tettük ezt azért, mert több olyan jelzés
érkezett hozzánk, hogy akár a falugazdász-hálózatnál, akár a vízvédelemmel foglalkozóknál
is komoly elmaradt bérek vannak. Felére csökkent a gépjármű-költségtérítés. Az
árvízvédelem során is az éjjel-nappal az árvízvédelemben dolgozóknak a mai napig csak az
alapbérüket fizették ki, nem kapták meg a kiegészítéseket. Szeretnénk, hogyha ezek a
kérdések tisztázódnának. Hogyha meghallgatjuk a beszámolót, még tennénk fel kérdéseket ez
ügyben.

Kíváncsiak lennénk arra is, hogy egyáltalán a falugazdász-hálózatnál, illetve más
vidéki térségben működő hálózatoknál a kormány milyen szerepet szán ezeknek a
hálózatoknak, és mit tesz annak érdekében, hogy ne lehetetlenüljenek el a mindennapi
feladatuk ellátásában. Megadom a szót… (Dr. Ódor Ferenc: Bocsánat, most a napirendi



- 6 -

pontok szerint haladunk?) Igen, igen. (Dr. Ódor Ferenc: és az 1-es napirend az él, vagy új
napirendet vitatunk?) Akkor tisztázzuk, valószínűleg a régebbi van képviselő úrnál. Az 1.
napirendi pont a beszámoló a kormányhivatalokba szervezett, korábban a minisztériumhoz
tartozó dolgozók létszám- és jövedelem helyzetéről, a 2-es beszámoló a zárolások
végrehajtásáról, a 3-as a kárenyhítési törvény végrehajtásáról. Jó? (Dr. Ódor Ferenc:
Köszönöm szépen.)

Megkérem, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében dr.
Csonka Ernő helyettes államtitkár úr tartsa meg a beszámolóját. Köszönöm szépen.

Dr. Csonka Ernő beszámolója

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormányhivatalok kettős irányítás
alatt állnak. A szakmai irányítást látja el a VM, a funkcionális irányítást pedig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Én az utóbbi kérdéskörben tudnék beszámolni,
illetve az utóbbi kérdéskörben felmerült kérdésekre tudok megfelelő választ adni. Ahogy a
napirendi pont is jelezte, két téma az, ami itt minket, engem személy szerint, illetve a KIM-et
érint, ez a létszámhelyzet, illetve a különböző illetmények az integrációval kapcsolatban.

Az első körben a kormányhivatalok január 1-jei integrációval két korábbi
államigazgatási szerv került integrálásra, amelyek a Vidékfejlesztési Minisztérium
hatókörébe, irányításába tartoznak. Ezek a körzeti, megyei földhivatalok, illetve az MGSZH.
A január 1-jei integrációt követően összesen a földhivatalokból 3923 fő, az MGSZH-tól pedig
3606 fő került a kormányhivatalok állományába. A két területi államigazgatási szervből
összesen öt szakigazgatási szerv lett a kormányhivatalban. A földhivatalok egy szakigazgatási
szervre tagozódtak, az MGSZH-ból pedig négy szakigazgatási szerv jött létre. Ennek
megfelelően húsz kormányhivatalban a földhivatalok szakigazgatási létszáma összesen 3546
fő, és a négy mezőgazdasági szakigazgatási szerv összlétszáma 3333 fő.

Az integráció egyik alapelve az volt, hogy a funkcionális feladatok egyesüljenek, tehát
a szakmai gárdát egy egységesült, egyszerűbb szervezeti irányítás váltsa fel az adott
szervezeten belül. Ennek megfelelően látható a számokból, hogy a szakigazgatási szerveknek
a létszáma valamennyivel kevesebb lett. Ez abból adódik, hogy a funkcionális szervezeti
létszám átkerült a kormányhivatal törzshivatalába. Tehát itt egy 7-10 százalékos különbséget
látunk, de külön hangsúlyoznám, hogy itt létszámleépítés nem történt, tehát annyi, hogy a
munkaköri leírásuknak megfelelő feladatot látják el továbbra is a kormányhivatalban ezek a
dolgozók. A funkcionális dolgozók bekerültek a kormányhivatalnak a törzshivatalába. A
szakigazgatási szervnél pedig maradt a szakma. Ezt a képet annyiban árnyalja egy logaritmus,
mégpedig az, hogy vannak olyan funkcionális feladatok, amik megmaradtak a szakigazgatási
szerveknél. Ilyen például az alappénzkezelés, illetve különböző szakmai, informatikai
rendszerekhez történő kezelése, tehát azok megmaradtak a szakigazgatási szerven belül.

Tehát itt összességében létszámváltozásról, elbocsátásokról nem tudok beszámolni.
A következő kérdéskör az illetmény. Itt három olyan illetményelem merül fel, ami

tudomásom szerint általánosan, generálisan problémát okozott. Egyrészt az
illetménykiegészítés, a különböző pótlékok, illetve az illetmények eltérítésének a kérdése. Az
első kérdéskörben problémaként jelentkezett, hogy helyi illetékességű szerveknél, tehát a
földhivatal, az ÁNTSZ, illetve az állategészségügynél voltak helyi illetékességgel rendelkező
kollégák, akik a törvény alapján 10 százalékos illetménykiegészítésre voltak jogosultak.
Ahogy felülvizsgáltuk a rendszert, egy-két helyen jelentkezett az, hogy a törvénytől eltérő
mértékű illetménykiegészítés volt megállapítva, tehát helyi illetékességhez kötött jogszabályi
rendelkezés ellenére 30-35 százalék illetménykiegészítés jelentkezett. Ez két helyen volt az
érintett körben, az élelmiszerlánc-biztonság, illetve az állategészségügyi igazgatóságoknál.
Természetesen ezt az anomáliát fel kellett számolni.
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A következő kérdéskör az illetménypótlékok kérdése. Itt is több olyan problémába,
kérdésbe futottunk bele, amit rendezni kellett. Nem volt egyediesítés az illetménypótlékok
esetében, tehát különböző pótlékokat - képzési pótlék, gépjármű-vezetési pótlék,
veszélyességi pótlék – a teljes állomány kapott. Ezek a pótlékok nyilván funkcióhoz,
feladathoz, illetve adott élethelyzethez kötöttek, alanyi jogon senkinek nem jár, a munkáltatói
szerv vezetője, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlója fogja ezeket a pótlékokat megállapítani.
Tehát ez generálisan nem jár.

A harmadik neuralgikus pont volt az illetményeltérítések lehetősége. Itt azon
anomáliákkal találkoztunk, hogy az illetményeltérítések nem adott évre voltak megállapítva.
Tehát egy automatizmus volt néhány helyen a rendszerben, ami nyilván törvényellenes, tehát
illetményeltérítést csak adott évre, az előző évi szakmai munka értékelése alapján, a személyi
előirányzat terhére lehet megállapítani. Tehát az itt lévő anomáliákat szintén meg kellett
szüntetni. Január 1-jén történt az integráció, a törvény szerint január 30-ig lehet elvileg
illetményeltérítéseket gyakorolni. Itt szükség volt egy törvénymódosításra, ezt a parlament
már elfogadta, a köztársasági elnök úr aláírására vár, amely kiegészíti a kormányhivatalok
esetén ezt a szabályt azzal, hogy ebben az évben, tehát a 2011. évben a kormánymegbízottak
április 30-ig dönthetnek illetményeltérítésről a kollégák tekintetében. A szakigazgatási
szervnél ez úgy történik, hogy a szakigazgatási szerv vezetője javasol, és a költségvetésnek az
őre, a kormánymegbízott fog majd dönteni erről a kérdésről. Tehát ezt a kérdést is – úgy
gondolom, hogy – megfelelő módon sikerült orvosolni. Tehát összességében ebben a második
témakörben ez a három probléma jelentkezett és az elmondott módon próbáltuk ezeket
orvosolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Simon Attila
Istvánnak adom meg a szót.

Simon Attila István tájékoztatója

SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Csonka Ernő helyettes
államtitkár úr által elmondottakat nyilván meg tudom erősíteni. Azzal a nagyon kis
kiegészítéssel szeretnék csak élni, hogy mint minden átalakításnál, főleg, amely ilyen súlyú
átalakítás, meg a magyar közigazgatásban nem sűrűn szokott előfordulni, értelemszerűen
vannak rugalmatlanságok, elvarratlan szálak, amelyeket a szabályozás szintjekor még nem
lehetett észlelni. Ezek jönnek elő, ezek a problémák. Folyamatos egyeztetés van a VM és a
KIM között, hogy ezeket az előkerülő problémákat orvosoljuk. Van egy tárcaközi
munkacsoport, szinte heti rendszerességgel ülésezik, és annyit tudok elmondani, hogy nagyon
partneri a viszony a két tárca között. Tehát azokat az észrevételeinket, amelyeket a szakmai
vonalon teszünk, a kormányhivatalok működése, azon belül értelemszerűen az általunk
érintett szakigazgatási szervek vonatkozásában, azok nagy többséggel, 90 százalékban
meghallgatásra kerülnek a KIM által, és az esetlegesen szükséges jogszabály-módosítási vagy
alsóbb szintű szabályozási szinteken ezek folyamatosan átvezetésre kerülnek. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megkérdezem a képviselőtársakat, hogy kinek van
kérdése, hozzászólása. Gőgös Zoltán.

Kérdések, hozzászólások

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem kérdésem lenne. Konkrétan tudunk-e arra választ
kapni, hogy a 2005-ös gazdamegállapodásban szereplő 650 fős falugazdászlétszám most
mennyi? Ez lenne az első kérdésem.
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A második kérdésem, hogy ez helyi illetékességi probléma nem abból adódott-e, hogy
az átszervezést csinálták meg rosszul. Ugyanis korábban nem volt helyi illetékesség. A
korábbi szabályok szerint mindenki megyei osztályhivatalba tartozott. Ezt egyébként –
megmondom őszintén – szándékosan csináltuk azért, mert nem akartunk százezer forintos
különbségeket fővárosi, meg vidéki bérek között. Nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy
csinálunk egy átgondolatlan átszervezést és utána mondjuk az emberek emiatt elég komoly
hátrányt szenvednek el. Én remélem, hogy április végéig ez a kérdés valamilyen módon
rendeződik, és azt is remélem, hogy visszamenőleg, mert nagyon nagy a probléma, hiszen
most van a munka dandárja, és a termelők érdekében nem mindegy, hogy milyen kedvvel
csinálják majd a falugazdászok konkrétan az elektronikus kérelmek benyújtását, amikor este
10-ig, sokszor éjfélig kell velük dolgozni.

A másik, hogy rengeteg olyan levelet kapunk, természetesen általában név nélkül,
hiszen látjuk, hogy milyen retorziók vannak, hogyha valaki nem azt csinálja vakon, amit a
kormány eldönt, erre konkrét példa volt a Ferihegy körüli ügy, hogy nincsenek kifizetve a
kocsifutások, most a vízügy ugyan nem a kormányhivatalhoz tartozik, de nincsenek kifizetve
a túlórák, nincsenek kifizetve a hétvégi pótlékok. Ezek egyébként a munka törvénykönyvével,
meg a vonatkozó munkaügyi szabályokkal is ellentétesek. A kormány nem lépheti át a saját
törvényi szabályrendszerét, és ezeket a jövedelmeket bizony oda kell adni.

A másik, hogy azt pedig határozottan állíthatom, hogy az illetményeltérítés mindig
éves téma volt. Csak azt általában december 22-ig, pontosabban a januári bérszámfejtésig le
kellett rendezni mindenkinek a saját állományában azért, hogy ilyen probléma ne legyen,
hogy lényegesen kevesebb fizetést kap. És azt nem tudom, arra volt-e példa, mert ezzel
kapcsolatban is kaptunk jelzéseket, hogy voltak olyan helyek, ahol a kincstár automatikusan
leszámfejtette a korábbi jövedelmeket, és úgy volt a terv, hogy azt egy összegben
visszavonják. Mert ugye az végképp katasztrofális helyzet, hogy valaki a tényleges bérének a
20 százalékát kapja meg egy adott hónapban, mert hogy korábban jogtalanul magasabb bért
kapott, ami nem lett volna több, mint az addigi, bármikor megkapott bére. Engem ezek a
kérdések érdekelnének, hogy amikor az egész szervezés történt, akkor miért kellett ez a helyi
illetékesség. Nincsenek még járási hivatalok. Sőt, annak idején a régió helyett tartottuk meg
például az MGSZH-t megyei szervezetben, mert nem akartunk belőle régiót, de a megyei
szervezetben mindenki a megyei szervezetnek volt a tagja, valamilyen osztályszerkezetben. A
falugazdászok is, az állatorvosok is. Az, hogy hol végzik a munkát, az teljesen független
dolog, sőt voltak olyan budapesti kollégák is, akik egyébként vidéki munkavégzésre voltak
kirendelve, OBI-nál, egyéb helyeken. És ez egy óriási problémát és zavart okozott. Tehát
ebben szerintem nem állt az átszervezés okán a kormány a helyzet magaslatán, és nagyon
komoly problémákat okozott.

Még egyszer: tudni szeretném a falugazdászlétszámot, és azt, hogy nem lehetne-e ezt a
kérdést úgy megoldani, hogy ezeket a plusz bérkiegészítéseket úgy rendezni, hogy ez megyei
szervezet és nem helyi illetékesség, mert az való igaz, hogy a vonatkozó jogszabályoknak a
helyi illetékességnél ezek a szabályai, no de nem így volt előtte. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ódor képviselő úr!

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Az államtitkár úr felé: a kiegészítés, illetmény, pótlék
kérdésében most a kiegészítésen vitatkozunk, az illetményeltérítéssel kapcsolatosan önök
említettek valamit, ezzel új szervezet áll föl, azt mondják a jelen állapotban, hogy akkor még
igazából az eltérítéshez szükséges minősítések nem állnak fenn, tehát ebben most mi az
állásfoglalás, vagy mi várható. A pótlékok kérdése számomra nem egészen érthető.

A kiegészítésekkel kapcsolatosan pedig, itt nemcsak falugazdászokról van szó, hanem
többekről, ÁNTSZ-ről, állategészségügyről, földhivatalról, tehát ezzel kapcsolatosan
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gondjaink vannak, kollégák visszajelzései alapján hallom, tudom, hogy ezzel gondok vannak.
Tehát bizonyos ígéretek hangzanak el, és a kettős vezetés problémájaként érzem, hogy van
egy szakmai vezetés, aki azt mondja, hogy nem, és van egy, a KIM által mondott, hogy
márpedig ezek az illetménykiegészítések, „a 130 és 110”, tehát ezek a varázsszámok
hangzanak el. Tehát ezzel kapcsolatosan menjünk beljebb egy picit, mert úgy érzem, hogy ezt
érdemes volna végiggondolni. Sajnálatos módon Gőgös képviselőtársamnak abban igaza van,
hogy nem mindenütt volt egységes a kincstári viselkedés. Tehát most előfordulhat, hogyha
levonások vannak, akkor ez a 25 százalékos különbség megjelenhet halmozottan, tehát
szummázódik.

Az eddigi gyakorlatokkal kapcsolatosan, hogy ez most szabályos vagy nem szabályos,
mert ilyen van a kommunikációban, hogy a törvénytelenségnek a helyreállítása, tartok tőle,
hogy ezt a kommunikációba behozták, de nem biztos, hogy fedi a valóságot. Mi a
törvénytelen? Mi volt a törvénytelen ebben, hogy a járási főállatorvos kapott 35 százalékot, és
hogy van ez? Ez egy új verzió, ami módosulások során jött elő.

Gőgös képviselőtársam véleményéhez, illetve az elnök úr által elmondottakra
reagálva: ne úgy éljünk itt, hogy eddig minden rendben volt, és most innentől kezdve, mert
ezek az árvízi plusz munkák és ilyenek, sosem voltak rendezettek, tehát én azt gondolom,
hogy most per pillanat az épp itt ülő államtitkár urak felé elmondhatjuk, de hát ahogy erről
nem ők tehetnek és nem az ő vezetésük, mint a régebbi is, vagy akkor mindig az aktuális.
Tehát ez igazából nincs megoldva, és ezt érdemes volna végiggondolni, mert minden évben
lesz árvíz. Most is akkora az a Sajó, hogy gondok lesznek majd. Soha nincs elrendezve
rendesen az a része, hogy állami szolgálat vagy pedig az önkormányzatok által odahozott
emberek. És hogyha nézzük a mezőgazdaságunkat, emlékszem én a Hernád-völgy
másfélmilliárd forintjára. Aláírták, gazdatüntetés, Gyurcsány miniszterelnök aláírta, utána
meg azt mondta, hogy nincs pénz, és nem fizették ki. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy csak
most a 2010-es árvíznél volt. Szomorú, hogy most is volt, és vélhetően az
elkövetkezendőkben is, mert a rendezések, a szabályosságok vagy valamiféleképpen a
jogszabályok között mindig ki tud bújni az a dolog, hogy fizetünk vagy nem fizetünk. Tehát
azért mondom, hogy bizonyára ennek az átszervezésnek vannak negatívumai és sok embert
érint, de ha ezt elővesszük, ezt is érdemes volna megnézni. Egy ciklusnak a háromnegyede
még előttünk van, tehát lehet ebben gondolkodni.

Én annyit szeretnék az államtitkár urak felé jelezni, hogy magam mint az
állategészségügyben dolgozó ember, rengeteg kollégámtól kapom ezt vissza, nehezen értik a
kollégák. Egyrészről kommunikációs félmondat, hogy törvénytelenül felvett pénzek, ezt
kéretik végiggondolni, illetve tessenek már nekem megmondani, hogy mi volt a törvénytelen
vagy mikortól törvénytelen vagy mi hozta létre, ha törvénytelen. Más a véleményem
természetesen.

A másik, hogy most akkor eltérítés lehet, nem lehet, miért lehet, van-e teljesítmény az
eddigiekben, ezek nem előzmény nélküli szervezetek. Gyakorlatilag most össze lettek hozva
egy nagy holdingba, de eddig is itt dolgoztak ezek az emberek, tehát azt gondolom, hogy ez
jó.

A pótlékok kérdésében nem tudom, hogy mi az, amit el kell, hogy veszítsenek. A
kiegészítéseknél pedig ezek az emberek eddig azért voltak bizonyos értelemben tiltva a
közügyekben való szerepléstől, a megyei önkormányzatban való tevékenységtől, mert megyei
hivatalnak volt a köztisztviselője. Egyébként pedig lehetett volna egy településnek
esetlegesen a képviselője, de mivel azért, hogy ő egy megyei hivatal, eddig mindig úgy
szerepelt, mert nem arról volt szó, hogy a kerületi főállatorvos vagy a falugazdász ennek az öt
vagy ötven településnek a dolgában tevékenykedik. Tehát azt mondom, hogy az eddigi
gyakorlathoz képest most egy nagyon éles változás van, ami komoly anyagi, 40-50 ezer
forintos bruttó elvonást jelentett. Egyik oldalról lehet ezt pozitívnak mondani, az ott
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dolgozókkal kapcsolatosan pedig illő tisztelettel mégis csak protestálnom kell, hogy ezt végig
kell gondolnunk, hogy van-e rá forrás, erre tud-e az államtitkár úr valamit mondani.
Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még másnak kiegészítenivalója.
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy külsős kérdezzen. Aki
igen, az kérem, hogy jelezze! (Szavazás.) Ez megkapta a többséget. Parancsoljon!

DR. BÖGYÖS GÁBOR (Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Dolgozók
Szakszervezete): Köszönöm szépen. Akiket képviselek, elsősorban az élelmiszerlánc
dolgozói, de most már hozzánk tartoznak a falugazdászok is, tehát őket is. Azt szeretném csak
elmondani: ez az intézkedés, az illetménykiegészítésnek a 10 százalékra csökkentése, 20
százalék veszteséget okozott az illetményeinkben. A kafetéria még százezret. Tehát ez egy
nagyon jelentős kiesés. Valóban úgy tekintjük magunkat, mint egy megyei osztály a
kerületeknél, és a falugazdászok is szintén ott vannak. Tehát igazságtalannak,
méltánytalannak tartjuk azt, hogy 30 százalékkal, illetve 20-szel, meg ha a kafetériát nézzük,
bár ez az egész köztisztviselői kart érinti, akkor jelentősen csökkent az illetményünk, a
feladataink pedig nőnek. És ez évek óta így van, ahogy a Gőgös képviselő úr elmondta, hogy
ez az illetménykiegészítés járt, és valóban úgy van, hogy óriási a különbség – bár tudom,
hogy ez régi csont -, Budapesten 50, vidéken, ahol éppen történnek a dolgok, ott pedig csak
10 lesz mostantól, ha ezt fogadják el a 30 helyett.

Tehát én azt kérném, hogyha lehetséges, akkor az illetménykiegészítésünk maradjon
meg, mint megyei osztálynak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem a minisztériumok képviselőit, hogy
válaszoljanak. Először Csonka Ernő urat kérném, parancsoljon. (Farkas Sándor érkezik.)

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Elnök Úr! Köszönöm szépen a kérdéseket. Kezdeném az
illetménykiegészítéssel, illetve még előtte szeretnék egy általános jellegű megállapítást tenni.
A kormányzat részéről, akik végigcsináltuk az integrációt, egy nagyon fontos általános
megállapítás kijött a végén, mégpedig az, hogy az integráció nem okozta a problémákat,
hanem inkább feltárta. Úgyhogy nekünk ez az álláspontunk, hogy a problémák nem az
integráció következményei, hanem ezek előkerültek az integrációval, és ennek
tulajdonképpen örülnünk is kellett szakmai szemmel, hiszen itt felmerültek olyan kérdések,
amelyek, úgy látszik, hogy valóban nagy port kavarnak fel, illetve valóban meg kell
oldanunk.

Az illetménykiegészítéssel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a jogszabály nem
változott, tehát a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, illetve a Ktv. e tekintetben
nem módosult, és sajnos nem a hivatalhoz kötöttség állapítja meg az illetménykiegészítésre
való jogosultságot, hanem a foglalkoztatott szervnek az illetékessége. Tehát úgy szól a
törvény, hogy a helyi és körzeti illetékesség határozza meg. Tehát egy nagyon egyszerű képlet
alapján a jogász kollégák megnézték azt, hogy SZMSZ, illetve jogszabály alapján az adott
szerv illetékessége melyik területre korlátozódik, és hogyha ez a terület egy helyi, illetve
körzeti illetékesség volt, akkor mást nem tudunk mondani csak azt, hogy neki a tíz százalékos
illetménykiegészítés jár.

Az illetményeltérítéssel kapcsolatban szintén felmerült a kérdés, természetesen
visszamenőleges hatállyal január 1-jétől jár a kollégáknak. Április 30-ig tud majd dönteni a
kormánymegbízott ebben a kérdésben. Természetesen olyan szempontból a szabályok
alkalmazása változatlan, hogy az előző év szakmai értékelése alapján kell ennek
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megtörténnie, ezt a szakigazgatási szerv vezetője tudja elvégezni. Tehát ő fog javaslatot tenni
majd a kormánymegbízottnak arra, hogy döntsön az illetményeltérítésekről. Ez mindenképpen
valamilyen szintű kompenzációt jelent, annak figyelembevételével főleg, hogy az
illetményeltérítés mértéke tavaly 30 százalék volt, az idén 50 százalék lesz. Tehát 50
százalékkal el lehet téríteni az alapilletményt, tehát nem az egész illetményről van szó, hanem
csak az alapilletményről. Tehát ez is egy óriási lehetőség lesz majd. Ennek a forrása az adott
kormányhivatalnak a költségvetése, a személyi előirányzatnak a terhére lehet ezt végrehajtani.
Elvileg ezek a pénzek megvannak, mikor a kormányhivatalok költségvetése úgy alakult ki,
hogy a különböző fejezetektől átgereblyéztük tulajdonképpen az előirányzatokat a KIM 10-es
fejezetébe, és azok az előirányzatok, azok az eltérítések, amelyek tavaly megvoltak, ezek a
pénzek átjönnek, tehát ebből tud gazdálkodni majd a kormánymegbízott. Tehát az
illetményeltérítésnek – úgy gondolom, hogy – helyi szinten meglesznek a forrásai, de ezt az
adott szervnek a költségvetése dönti el.

Ami nagyon fontos még, képviselő úr kérdezte, hogy milyen konkrét
törvénytelenségek voltak. Itt valószínűleg én azt tudom mondani, nyilván egy jó szándékú
szakmai feltételezés, hogy jogértelmezésbeli különbségek voltak a korábbi rezsim, illetve a
mostani elképzelések között. Tehát ez az illetékességi kérdés nyilván adhat okot arra, hogy
különbözőképpen értendő, de szerintünk egyértelmű a jogszabály, tehát illetékességi
területhez köti. Az illetménypótlékok tekintetében az viszont teljesen helyi munkáltatói
hatáskörben van, tehát különböző pótlékokra ad lehetőséget a törvény, illetve saját pótlékokra
is természetesen van lehetőség. De erről minden esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt. Az viszont törvénytelen állapot, hogy mindenki alanyi jogon kap. Tehát titkárnő nem
kaphat veszélyességi pótlékot, habár olyan szervnél dolgozik, amely tevékenységéből
kifolyólag veszélyes tevékenységet végez. Tehát ez egy rendkívül durva anomália, hogy
mindenki kap az adott szervben egyediesítés nélkül bérpótlékot. Tehát ezt minden
munkakörnél, minden személynél meg kell nézni, hogy az adott pótlékra jogosult-e. Ahogy
említettem, három olyan pótlék volt, amivel több helyen találkoztunk: képzési pótlék, a
gépjárműpótlék, illetve a veszélyességi pótlék. Tehát ezen a három pótlékterületen
találkoztunk anomáliákkal, de ezeket tudjuk kezelni.

A falugazdászkérdés, hogy mennyi 2005-ben, illetve mennyi most. Én erre azt tudom
mondani, amit az általános beszámoló első részében mondtam, hogy elbocsátások nem voltak
az integráció következményeképpen. Tehát úgy gondolom, hogy ez a szám változatlan.
(Gőgös Zoltán: Én ezt nem így gondolom.) Remélem, minden kérdésre tudtam válaszolni, ha
esetleg valami kimaradt, akkor nyugodtan jelezzék.

ELNÖK: Köszönjük szépen, és megkérem Simon Attila István, a Vidékfejlesztési
Minisztérium részéről, hogy válaszoljon a kérdésekre.

SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Igazából csak egyetlenegy mondatos kiegészítésem van. Nyilván nem
véletlen volt az, hogy a helyettes államtitkár úr volt az első helyen megszólított, hiszen ez a
teljes szervezetrendszer most már a KIM alá tartozik. Egy mondat: a Vidékfejlesztési
Minisztérium kezdeményezésére készít a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, talán
pont ezen a héten fog az államtitkári értekezletre bejönni egy olyan jelentés, amely arról szól,
hogy miképpen sikerült az első kettő, kettő és fél hónapot abszolválnia az új
kormányhivataloknak, milyen problémák vetődtek fel, illetve melyek azok a kérdések,
amelyek még nyitottak. Természetesen mindaddig, amíg ezt a jelentést nem látjuk, és arról
nem tudunk véleményt tenni, addig én ennél többet, mint amit a bevezetőben elmondtam,
nem tudok mondani. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon!

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. Még egy adatot szeretnék mondani a tisztelt bizottságnak:
az integrációval kapcsolatban, 24 ezer kormánytisztviselő van most összesen a
kormányhivatalokban. Ebből a számból körülbelül háromezer fő az, akinek valamilyen
szinten valamilyen pótlékkiegészítés-eltérítés miatt csökkent a munkabére, és körülbelül 15
ezer főnek 5 százalékkal növekedett. Tekintettel arra, hogy január 1-jétől a kormány általános
hatáskörű szervénél dolgozik, tehát 30 helyett 35 százalékos illetménykiegészítés került
részére megállapításra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár ez az ágazatban érintetteket kevésbé vigasztalja, azt
hiszem. Miután a falugazdászokat illetően többünknek ellentétes információi vannak, ezért,
hogy ne maradjon ez a kérdés elvarratlanul vagy tisztázatlanul vagy ne lógjon a levegőben,
ezért azt szeretném kérni a bizottság nevében a minisztériumtól, hogy egy írásos táblázatba
foglalva megyénként legyenek kedvesek nekünk a létszámról egy összefoglalót készíteni, és
elküldeni. Köszönöm szépen. (Dr. Ódor Ferenc: Ezt a bizottság kéri, elnök úr? Vagy ön?) Ezt
én, hát én kérem mint az albizottság elnöke.

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Bocsásson meg, lehet ezzel egyetértenünk, de ön most
a bizottság nevében kér valamit. Nem szavaztunk róla. Tehát próbáljunk meg… ne
haragudjon, de önök kihegyezik ezt a dolgot csak a falugazdászokra, akik fontosak, akik most
átkerültek az állategészségügytől, de akkor szavazzunk róla. Biztos, hogy egyszerű dolog, és
mint képviselő, ha kérjük, biztos megadja az államtitkár úr ezt a választ, csak akkor a
bizottság nevében mondjuk mindannyian, hogy igen vagy pedig ön kérje mint képviselő, ne
haragudjon, de a nevünkben úgy, ha szavazunk. Jó?

ELNÖK: Teljesen jogos volt a felvetése, képviselő úr, ezért elnézését kérem.
Megkérdezném, hogy a bizottság hozzájárul-e ahhoz, hogy a bizottság nevében kérjünk egy
ilyen jellegű tájékoztatást a minisztériumtól. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Kisebbség. Akkor az albizottság elnökeként kérném ezt. Köszönöm
szépen.

Beszámoló a zárolások végrehajtásáról

Rátérünk a második napirendi pontunkra. Ehhez pedig kértünk egy beszámolót a
zárolások végrehajtásához. Megköszönöm az előző napirendi ponthoz a minisztériumi
kollégák beszámolóját és a részvételt. Miután az első napirendi pontnál is kiderült, hogy a
személyi előirányzatból lehet majd ezt a kiegészítést is megfinanszírozni, egyáltalán nem
mindegy, hogy hogyan fognak majd a zárolások végbemenni. Elég sok kérdés felmerülhet.
Komoly pénzek kerülnek zárolásra, úgyhogy nem is húznám ezzel az időt, hanem megkérném
először a minisztérium nevében Simon András István helyettes államtitkár urat, hogy a
napirendi beszámolót tartsa meg nekünk. Köszönöm.

Simon András István tájékoztatója

SIMON ANDRÁS ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Valóban a kormány az 1025/2011-es számú
határozatában az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében 250 milliárdos zárolást
rendelt el, ebből a 250 milliárdból a Vidékfejlesztési Minisztériumot 18 milliárd 749 millió
forint érinti. A zárolás egyébként időközben megtörtént. A mindenki által ismert
kormányhatározat pontjait nyilvánvalóan, mármint az elveket illetően nem ismertetném.
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Egyetlen fontos és a tárcánkat nagyon is érintő pontjára hívnám fel a figyelmet, amely szerint
nem jelenthető be zárolás az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra. Ez a
Vidékfejlesztési Minisztérium vonatkozásában érintette a teljes Új Magyarország
vidékfejlesztési programot, és nyilván ülnek itt az asztalnál olyan képviselők, akik nagyon jól
tudják, hogy ezt miért hangsúlyoztam. Az Új Magyarország vidékfejlesztési program lett
volna az a lehetősége a minisztériumnak, hogy egy kicsit – hogy úgy mondjam – szabadabban
értelmezze vagy könnyebben hajtsa végre ezt a zárolást. Nyilván ez a képzeletbeli lehetőség,
mert hogy ugye az maradt, az a többi tárca részére nem lett volna megoldás. A VM-nek sem
volt.

Tettünk erre természetesen kísérleteket az NGM irányába, de nem jártunk sikerrel.
Innentől kezdve értelemszerűen a zárolást magát, a tényt, hogy durván 19 milliárd forinttal
átmenetileg kisebb költségvetéssel számolhatunk, ezt nem lehet győzelmi jelentésként leírni.
Ezért megpróbáltunk a legkisebb problémát okozva – mármint az ágazatnak – ezt a zárolást
végrehajtani. Az elsődleges szempontunk ebből az alapvetésből az volt, hogy a folyó
kiadások, amelyen az összes állatjóléti támogatás szerepel, azt a lehető legkisebb mértékben
érintse ez a zárolás. Ezt sikerült is megoldanunk. Mindösszesen négy százalék mértékben
érinti ezt a sort a zárolás.

Természetesen ez egyben azt is előidézte, hogy az átlagos zárolási mérték
értelemszerűen a többi sor vonatkozásában megemelkedett. A minisztérium felsővezetői
döntése oly módon alakult ki ez ügyben, hogy leginkább az intézményfenntartási költségeket
próbáltuk meg csökkenteni, illetve azokat zárolni, de ezt is oly módon, hogy azokat az
intézményeket, amelyeknek az előző három-, illetve ötéves bevétele magasabban került
végrehajtásra, mint ahogyan a 2011-es évet tervezték, ott a minisztérium egy
bevételnövekményi kötelezettséget írt elő, tehát nem támogatást vontunk meg – támogatást is
megvontunk, a főosztályvezető asszony kijavít -, de azzal, hogy bevételnövekményre
ösztönözzük ezeket az intézményeket, magyarán szólva, teremtsék elő azokat az összegeket,
amelyeket aztán kiadásokra kell hogy fordítsanak.

Nagyjából ennyit gondoltam elmondani bevezetőképpen. Természetesen, hogyha
kérdések vannak, akkor én is, illetve a mellettem ülő Petykó Adrienn költségvetési és
gazdálkodási főosztályvezető asszony is rendelkezésre áll. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a kollégákat, hogy kérdés, észrevétel van-
e. Gőgös Zoltánnak adom meg a szót.

Kérdések, észrevételek

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igazából ez a napirend valószínűleg nem is került volna
ide, mert volt ebben az ügyben egy írásbeli kérdés, amire a minisztérium határidőre megadta a
választ, körülbelül ezt a választ. Kicsit többet, mert a fejezeti kezelésűnél címenként leírták,
hogy milyen jogcímből mennyi lenne a zárolás, a nemzeti támogatások, amit az államtitkár is
elmondott, 2 milliárd 268 millió forinttal lett zárolva, agrár célelőirányzat 1,4,
környezetvédelem 900 és beruházások 150 millió forint. És egy sor van írva az intézményiről.
Na most miután nyilván a költségvetésben soronként vannak az intézményi tételek, én
legalábbis azt szeretném javasolni, hogy nem most felsorolva, hogy miből mennyi, hanem
kérném ezeket soronként, ha lehetne. Mert nem mindegy, hogy melyik sornál ez mit jelent,
főleg az első napirend okán. Az érdekelne bennünket, hogy fűnyíró elven történt-e, tehát
egységesen mindenkitől, vagy – amit én most úgy gondolok, hogy nem, azok után, amit
államtitkár úr elmondott, és ez milyen következményekkel járhat. Egy konkrét példát hadd
mondjak, például az iskoláknál korábban is, minden évben plusz források kellettek általában
az év második felében ahhoz, hogy működjenek. Az ő költségvetésük eleve eléggé nagyon
szűkre szabott költségvetés volt. Ha innen még zárolás történik, úgy, hogy egyébként meg
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érdemben a rendszerbe beavatkozni már nem lehet, hiszen a beiskolázások megtörténtek,
tehát a működtetést vinni kell, akkor ez például elég problémás lehet. Nyilván nekik
túlságosan nagy bevételi előirányzatot nem nagyon lehet előírni.

De ez igaz például az MVH-ra is, ami egy nagyösszegű rendszer, de ott megint csak a
támogatások elbírálása, pályázatok kiírása, egyéb sérülhet, hogyha mondjuk ezek a zárolások
ott nagyobb mértékben történnek meg. És hát maga a minisztériumi igazgatás lehet még
olyan, ahol érdemi csökkentés elvileg elképzelhető. Én azért is látom ezt problémának, és
magam is többször jeleztem képviselőtársaknak, kormánypártiaknak, hogy még mindig nem
késő átgondolni az európai uniós nemzeti résznek a kérdését, mert várhatóan nem fog annyi
támogatás kifizetésre kerülni. Tehát most lehet, hogy olyan helyzet áll elő, hogy máshol
fékezek be dolgokat, ami lehet, hogy pont ezt a részt zavarja, hogy majd több támogatást
lehessen kifizetni, tehát én most ezt az alkalmat is kihasználom arra, hogy újra felhívjam, nem
a minisztérium figyelmét igazából, hanem a kormány figyelmét, hogy ott, abban a részben
biztosan van tartalék. Tehát, hogyha már valahová nyúlni kell, mert probléma van, akkor
lehetőleg ne mereven ragaszkodjunk bizonyos általános szabályokhoz. Nem beszélve arról,
hogy a minisztériumot más is fogja sújtani ebben az évben, itt csak az árfolyamveszteségre
gondolok néhány gondolattal, ami egyértelmű nyereségként van betervezve, de én nem
gondolnám, hogy ilyen valutaárfolyam-mozgások mellett ebből nyereség legyen. Tehát ez a
konstrukció ennél rosszabb lesz félév táján, mint amiből elvileg most a kormányzat zárolásra
kényszerült. Tehát először is szeretnénk látni, hogy akkor hol mennyi. Nem most, mert
nyilván most nem kérem, hogy soronként felírogassam, hogy mennyi, de ezt kapjuk meg,
vagy kapjam meg, ha a többi képviselőtársam ezt nem igényli, akkor személy szerint kérném.
És akkor nem írnék egy újabb írásbeli kérdést.

A másik pedig, hogy egy újabb próbálkozás a kormány felé, szerintem mindenképpen
meg kellene tenni, mert én már most biztosan látom a számokból, hogy lesznek olyan
intézmények, amik ezt nagyon nehezen fogják tudni kiheverni. És azt is tudom pontosan,
hogy ugyan ez nem a pénz végleges elvételét jelenti, mert ezt majd fel lehet szabadítani, de az
én praxisomban erre még nem volt példa. Tehát ezt úgy a kollégáknak mondanám, hogy én
még nem láttam ilyet. Ugyan néha előfordult, mikor tényleg nagyon nagy baj volt, de azért én
ebben nem vagyok optimista, hogy féléves költségvetési felülvizsgálat okán akkor itt annyi
pénz szabadul fel, hogy ezt visszakapja az ágazat. És nagyon kellene. Tehát, ha nem lenne
ilyen rossz helyzetben most az ágazat, akkor talán egy kicsit máshogy lehetne megítélni, mert
lehet, hogy ez a 4 százalékos elvonás állami támogatásokból nem nagy összeg, de meg fogják
érezni még ezt is, mert most ugye minden fillér számít, ezt, gondolom, a jelenlévőknek nem
kell magyaráznom. Tehát én ezt kérném, ezt a tételesebb választ, ugyan nem az én írásbeli
kérdésem volt, de azt gondolom, ez most mindegy. A másik pedig, hogy még egy próbát
javasolnék a minisztériumnak, erősítve itt a kollégák által is, hogy olyan helyre próbáljunk
nyúlni, ahol erre nagyobb esély van, és kevésbé problémás esély van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e más hozzászólás, kérdés.
(Nincs jelentkező.) Akkor én még annyit szeretnék megkérdezni, hogy a bevételek növelését
jellemzően a szolgáltatások bővítésével vagy a díjak emelésével tervezi a minisztérium, mert
nem mindegy, mert a díjak emelése azt jelenti, hogy a vállalkozásokra, a lakosságra kerül
áthárításra. Mekkora mozgástér van itt a szolgáltatási kör bővítésében, ha van egyáltalán?
Köszönöm szépen.

SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Valóban, én értelemszerűen ismerem azt a kérdést, amire az államtitkár úr utalt, tehát
értelemszerűen az abban foglaltakat nem nagyon akartam megismételni. Annak semmilyen
akadályát én személy szerint nem látom, hogy a képviselő úr megkapja vagy akár az
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albizottság a zárolás után keletkezett számokat, hogy így fogalmazzak. És addig is, amíg ez
nem történik meg, lényegében olyan értelemben fűnyíróelv is alkalmazásra került, mert
nagyon kevés olyan jogcím van, amelyiket nem érintette a zárolás. De mindegy annak a
mértéke. Tehát itt meg mégis csak volt egy differenciálás, ahogy az előbb arra már utaltam.

Konkrétan elhangzott a VM igazgatása. 10 százalékos dologiköltség-zárolás történt,
hogy csak egy konkrétat említsek, illetve azokat a beruházásokat, amelyek nem feltétlen kell,
hogy megvalósuljanak 2011-ben, azokat is továbbhalasztotta – úgymond – a minisztérium. Az
államtitkár úr ugyan említette azt, hogy csak ritkán tapasztalt olyat, hogy egy ilyen zárolásból
sikeresen volt visszavezető út, de én most nyilván – szó szerint értve – kincstári
optimizmusból nem tudok mást mondani, hogy márpedig mi most még ebben bízunk, hiszen
még csak március 22-e van. Természetesen, ha nem erre kerül sor, akkor értelemszerűen ezzel
a mínusz 19 milliárddal kell megcsinálnunk az idei évet.

Elhangzott a bevételnövekmény előidézésének a módja. Természetesen, ahogy az
elnök úr említette, egy szolgáltatásbővítésre gondoltunk, miután olyan intézmények vannak
érintve leginkább ebben a zárolásban, akik egyébként erre képesek – elvi szinten legalábbis –
vagy pedig a hatósági feladataikat kell nagyobb hatásfokkal ellátniuk. Tehát ilyen értelemben
hatósági díjbevétel-növekményt is tartalmaz – nyilván virtuálisan – ez a bevételi növekmény
előírás.

És amit még feltétlen szeretnék kihangsúlyozni, az a TISZK-eknek a teljes
átvilágítása. Ugye az előző kormányzati ciklusok alatt történt egy ilyen integrációja ezeknek a
szakképző iskoláknak. Szintén azok, akik akkor kormányzati pozíciót viseltek, de talán a
képviselő urak, hölgyek is tudják azt, hogy nagyon sok olyan ingatlanban vannak ezek az
iskolák, amelyek nem kifejezetten arra épültek anno, hogy ilyen célt szolgáljanak. Tehát a
rezsiköltségeik őrületesen nagyok, tehát itt muszáj mindenféleképpen egy optimalizált
helyzetet megcsinálni. Abban teljesen igaza van a képviselő úrnak, hogy 2011-ben, miután a
beiskolázás valóban megtörtént, ebben olyan túl nagy mozgástér nincs, de arra azonban van
lehetőség, ha szabad így mondani, ez egy kegyelmi állapot is ebből a szempontból, hogy
2011-ben azonban meg legyenek azok az átvilágítások, amelyek aztán lehetővé teszik, hogy
akár már a jövő, tehát a 2011/12-es tanévre, de legalábbis a 2012-es gazdasági évre
mindenképpen valamiféle mozgásteret szabjanak vagy engedjenek a Vidékfejlesztési
Minisztériumnak. Ennyit mondanék, nem tudom, a főosztályvezető asszonynak van-e
mondanivalója. Nincs.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor még Gőgös Zoltánnak visszaadnám a szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Inkább csak egy tanács az iskolákkal kapcsolatban. Én
pontosan tudom, hogy ez a történet nem olcsó. Azt is, hogy időnként mi is elnéztünk
alacsonyabb osztálylétszámokat, sok mindent, de azért arra felhívnám a minisztérium
vezetésének a figyelmét, nyilván nem a pénzügyi vezetésnek, mert neki az a dolga, hogy ahol
lehet, ott takarékoskodjon, hogy nem marad magyar agrár középszintű oktatás, hogyha
ezekkel az iskolákkal nem úgy bánunk.

Szóval az a tapasztalat, hogy mindenhol, miután általában nem egy vonzó pálya
jelenleg ez a dolog, mindenhol ide nyúlnak az önkormányzatok is, tehát az agrároktatást
szüntetik meg általában két dolog miatt, ugye kevés a gyerek, mert más rendszer van, nincs az
a klasszikus pótlási szisztéma, mint ami volt korábban, és a másik, hogy ez egy drága oktatás.
Azért ezt is tudni kell. Tehát mindig azért ragaszkodtunk hozzá, hogy ez a szint maradjon,
hogy azért a minimális utánpótlás a szakmán belül meglegyen. Tehát amikor nyúlunk
dolgokhoz, arra azért figyeljünk, hogy igazából az utolsó bástyái a magyar középszintű

agrároktatásnak ezek az intézmények.
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Nyilván a TISZK-eket meg azért kellett csinálni, mert csak ilyen alapon lehetett
bizonyos támogatásokhoz hozzáférni, tehát az egy kényszerpálya volt, ezt mi is tudjuk, és ha
ebben nem lesz változtatás, nagy mozgástere nem lesz a minisztériumnak, akkor meg olyan
bevételektől esik el, amik meg egyébként – szerintem – nagyon fontosak. Ezt inkább csak úgy
figyelemfelhívásként, meg a szakma védelmében mondanám, hogy vigyázzunk ezekre az
iskolákra, mert nem lesz helyettük. Tehát ezt látom én problémának. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mielőtt továbbadnám a szót, én is hadd tegyek
hozzá valamit. Én is egészen közelről ismerek egy agrárszakképző intézetet, ahol voltak
komoly kihasználatlan, elfekvő kapacitások. Az elmúlt években nagyon sok munkával, uniós
fejlesztési forrásokkal ezeknek a kapacitásoknak ésszerű kihasználására, minőségi oktatás
kialakítására rengeteg munka és erőfeszítés történt, és én is csatlakoznék Gőgös Zoltán
képviselő úrhoz, hogy én értem, hogy meg kell spórolni a pénzeket, de nagyon óvatosan kell
ehhez hozzányúlni, mert itt inkább a minőség és a jó szakmai képzés javítására kell még
törekedni és nem szabad elvonni azokat a kapacitásokat, amik ezt lehetővé teszik. Köszönöm
szépen. Visszaadom a szót államtitkár úrnak.

SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Azért kértem szót már akkor, amikor hallottam, hogy Gőgös képviselő úr
melyik témát érinti, mert a látszatát is szeretném annak elkerülni, hogy amit én elmondtam,
hogy átvilágítás, és nem véletlenül ragadtam ki az ingatlanok helyzetét. Tehát szó nincs arról,
hogy akár egyetlen szakképző iskolát is be kívánnánk zárni, sőt én azt gondolom, és ezt
nyugodtan állíthatom, hogy a jelenlegi kormánynak az a koncepciója - amely a vidék
megtartó erejét, meg egyáltalán a vidékfejlesztést, nyilván beleértve az agráriumot is nagyon
vastagon, az erősítését pont az szolgálja -, hogy ezek a szakképző iskolák, ha nem is a régi
fényükben, de a jelenleginél jobban tudjanak ragyogni. Tehát egy olyan koncepciót, oktatási,
szakképzési koncepciót szeretnénk letenni az asztalra, amely egyébként globálisan tekinti
magát, a szakképző iskolahálózatot és az arra épülő agrár-felsőoktatást, illetve agrár- és
vidékfejlesztési felsőoktatást, hiszen ez is egyre inkább megjelenik. Tehát mondom,
hangsúlyozni szeretném, hogy szó nincs arról, hogy bármelyiket is be szeretnénk zárni,
hanem arról van szó, hogy át kell őket világítani. És meg kell találni a működésüknek az
optimalizáltabb változatát, ami lehet, hogy azt jelenti, hogy nem feltétlen kell egy iskolának
egy 4-5 méter belmagasságú kastélyépületben működni, hanem az is állami vagyon, és
nyilván van másik állami tulajdonban lévő ingatlan, az MNV Zrt. oldja meg. Tehát nyilván ez
nekünk nem lesz egyszerű, itt kimondani ezt nagyon könnyű, de komoly küzdelem lesz. De a
célunk az, és itt most nyilván ilyen értelemben ez itt a Mezőgazdasági bizottság albizottsága,
tehát én itt nyugodtan mondhatom azt szaksovinisztaként, a VM képviselőjeként, hogy igenis,
nekünk ez az elképzelésünk, és megpróbáljuk nyilvánvalóan a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumon és az MNV Zrt.-n is – majd amikor odajutunk – ezt keresztül vinni. Hát
nyilván a sikereket akár ugyanez a bizottság számon tudja rajtunk kérni, hogy hogyan sikerült
megvalósítani.

És akkor, ha megengedik, az előbb nem említettem, de nagyon szépen köszönöm az
államtitkár úr tanácsait az európai uniós forrásokat illetően, hogy továbbra is tartsuk szárazon
a puskaport kormányzati szinten, csak azt tudom jelenteni, hogy ez folyamatos. Tehát nyilván
attól, hogy az ajtón kitessékeltek bennünket, próbálunk visszamászni az ablakon, azzal együtt,
hogy nyilván a zárolást mint az összes minisztériumnak, nekünk is végre kellett hajtanunk.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak. Azt tudom hozzáfűzni, hogy tényleg
sok sikert kívánok ehhez a munkához, és ebben – egész biztos vagyok, hogy – az egész
bizottság támogatását élvezni fogja a minisztérium. Köszönöm szépen.

Beszámoló a kárenyhítési törvény végrehajtásáról

Áttérünk az utolsó napirendi pontunkra, a kárenyhítési törvény végrehajtásáról is
kértünk egy beszámolót. A múltkori albizottsági ülésen a minisztérium úgy nyilatkozott, hogy
rendben meglesznek a kárenyhítések, egy ilyen ígéret hangzott el, és most szintén nem
húznám az időt, hanem megkérem államtitkár urat először, hogy számoljon be róla, hogy
hogyan áll a kárenyhítések ügye. Köszönöm.

SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Szerintem a bizottság tagjai tisztában vannak vele, hogy itt most
Feldmann helyettes államtitkár úrnak kellene ülnie, ő nem tudott erre az ülésre eljönni, hanem
szakértői szinten Forró úr fogja önöknek a tájékoztatást megadni, úgyhogy át is adnám a szót
neki. Köszönöm szépen.

Forró Pál beszámolója

FORRÓ PÁL (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Forró Pál vagyok, az agrár-közgazdasági főosztálynak a szakmai főtanácsadója.

A kárenyhítési törvény végrehajtásával kapcsolatban engedjék meg, hogy néhány
szóval utaljak az előzményekre, hiszen ez a kárenyhítési rendszer alig több, mint öt évre
tekint vissza. Az első a 2006-ban kiadott LXXXVIII. törvény volt, amelynek jóllehet a
szakmai megalapozása meglehetősen alapos volt, de a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy
nem működött olyanképpen, ahogy azt mi elvártuk volna. Itt különösen a termelőknek az
öngondoskodási hajlama hiányáról kell beszélni, ugyanis megállapításra került, hogy
rendkívül kevesen csatlakoztak a kárenyhítési rendszerhez, mivel ez egy önkéntes rendszer
volt, és gyakorlatilag a hatezer termelő összesen 300 millió forintot tudott befizetni 2007-ben.
Ráadásul 2007 tavaszán egy óriási fagykársorozat dúlta Kelet-Magyarországot, ami miatt
megállapításra került, hogy sajnos a károsult termelők nagy része a kárenyhítési tagság
hiányában nem alkalmas a kárenyhítési juttatások felvételére. Ezért törvénymódosítást kellett
végrehajtani, meg kellett nyitni a kárenyhítési rendszerhez való csatlakozás kapuit ismételten,
és lehetővé kellett tenni ennek a több mint ötezer károsultnak, hogy csatlakozhasson a
kárenyhítési rendszerhez. Itt egy olyan probléma is felvetődött, hogy tekintettel arra, hogy
körülbelül másfél évet vett igénybe a kárenyhítési törvénynek az egyeztetése az Európai
Unióval, nem tudtunk újabb másfél évet várni, ezért az úgynevezett kis- és
középvállalkozások támogatását szabályozó csoportmentességi rendelet alapján kellett a
törvényt kiadnunk. Ez azt jelentette, hogy az új intézkedésre a bizottságnak tíz napja volt
reagálni, és hogyha nem reagált, akkor elfogadottnak lehetett tekinteni a koncepciót. Ennek
megfelelően a kárenyhítési törvény 11 ezer taggal végül is 2007-ben tovább működött, és a
kárenyhítési hozzájárulások összege 500 millió forintot tett ki. Ehhez a törvényi előírás
szerint a költségvetés, a minisztérium újabb 500 millióval járult hozzá, viszont a károk olyan
nagyok voltak, hogy kénytelenek voltunk kormány-előterjesztés formájában a kormányhoz
fordulni újabb kiegészítésért, így ötmilliárd forinttal a kormány kiegészítette a kárenyhítési
alapot, és gyakorlatilag hatmilliárd forintot tudtunk kiosztani, összesen 17 milliárd forint
értékű kárenyhítő juttatás iránti igényre.

Meg kell jegyeznem, hogy ebben az esetben egy nagyon alapvető feltétel az, hogy
csak azon károsult termelők tudtak a kárenyhítő juttatáshoz hozzájutni, akiknek az üzemi
szintű hozamérték-csökkenésük a 30 százalékot meghaladta. Tehát ez azt jelenti, hogy a 17
milliárd forint, amit az előbb említettem, nem az összes kárt reprezentálja, hanem csak a
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kérelmekben megnevezett összeget, de ez az összeg is annyiban nem fedi a tényleges károkat,
még a kárenyhítésre jogosult termelők körében sem, hogy az ő általuk elszenvedett károknak
a 80 százalékát kaphatták volna meg, illetve annyit írhattak be a kárenyhítési kérelembe, mert
az európai uniós előírás szerint a károsult termelőnek a kára bizonyos részét magának kell
viselnie. Tehát ez azt jelenti, hogy húsz százalékot mindenképpen, akármilyen körülmények
között neki kell viselni, és csak a 80 százalékot kaphatja meg.

Ez a törvény 2008-ban tovább így működött, viszont megkímélt bennünket a természet
a nagyobb katasztrófáktól, és beigazolódott az a feltevésünk is, hogy a termelőknek az
öngondoskodási hajlama még ezen 2007. évi nagy károk hatására sem változott meg annyira,
hogy lényegesen nagyon számban csatlakozhattak volna a kárenyhítési rendszerhez.
Ugyanúgy megmaradt az átlag 11 ezer, csak annyiban különbözött a 2008. évi helyzet a 2007.
évitől, hogy már körülbelül 200 millió forint kárenyhítő juttatást, amit kötelezően be kellett
volna fizetni, azt egyszerűen nem fizették be. Tehát ezért át kellett gondolnunk az egész
koncepciót, és amellett döntöttünk, hogy egy új kárenyhítési törvényt fogunk kiadni. A
változás ebben az új kárenyhítési törvényben annyi volt, hogy kötelezővé tettük a kárenyhítési
rendszerhez való csatlakozást a gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak, míg
az őstermelők saját belátására bíztuk azt, hogy csatlakoznak-e a kárenyhítési rendszerhez
vagy nem, de aki a nyilatkozatot megadta, annak viszont kötelezően be kellett fizetni a
kárenyhítési hozzájárulást.

Ezzel egy időben csökkentettük a kárenyhítési hozzájárulást ezer forintról 800
forint/hektárra a szántóföldi művelési ágban, míg az ültetvény esetében a háromezer
forint/hektáros mértéket kétezer forintra csökkentettük. Azon kívül megszüntettük az
úgynevezett hatósági szerződés intézményét, mivel a törvényi kötelezés miatt erre nem volt
szükség, tehát a törvény erejénél fogva kellett a termelőknek a kárenyhítési hozzájárulást
befizetni az MVH által meghatározott mértékben, amit az egységes kérelem beadása alapján a
terület alapú támogatásra beadott kérelmük alapján határozott meg az MVH, és ezt közölte a
termelőkkel.

A kifizetési határidőt pedig, igaz, nem a törvény szabályozta, de a végrehajtási
rendelet a tárgyévet követő év március 15-ben határoztuk meg, tehát ez azt jelentette, hogy
ennél tovább nem lehetett a kifizetést halasztani. A 2009. évi időjárás sem volt kegyes az
agrárágazathoz, tekintettel arra, hogy már az év elején rendkívül nagy aszályról szóltak a
tudósítások, és ezen túlmenően pedig a jégesők is nagy pusztítást végeztek az agrárágazatban,
ezért már az év elején, alighogy a törvény hatályba lépett – ugye március 3-án lépett hatályba
a törvény – már módosítani kellett a törvényt olyan módon, hogy egy újabb kockázatot
beemeljünk, tekintettel arra, hogy a jégesőkárok kockázatát a rendszer nem tudta kezelni.
Viszont óriási nagy jégesőkárok keletkeztek. Még az év közepén kihirdetésre került az
általános aszályhelyzet, és ezeknek a történéseknek a tudatában indultunk a károk
feldolgozására, vagy láttunk hozzá a károk feldolgozásához.

A 11 ezer termelőhöz képest természetesen a kötelezővé tétel miatt is 24620 tagja lett
2009-ben a kárenyhítési rendszernek. Ennek egy részük természetesen önként csatlakozó
őstermelők, legnagyobb részük azok a szervezetek, illetve egyéni vállalkozók, akiknek a
törvény kötelezővé tette a részvételt, és a befizetési hozzájárulás, tehát a termelők
hozzájárulása kerekítve 2,1 milliárd forintot tett ki. Mivel 2008-ban gyakorlatilag alig voltak
károk, leginkább belvíz- és fagykár volt, ezért egy jelentős összeg megmaradt a tartalékban,
mintegy 600 millió forintot sikerült átvinni a 2009. évre, és amikor az első mérleget
megcsináltuk, akkor körülbelül olyan 35 milliárd forint kár volt bejelentve, ami megjelent
kárenyhítési igényként, de ezeknek a kérelmeknek a felülvizsgálatát el kellett végeztetni, és
gyakorlatilag körülbelül tízmilliárddal lehetett csökkenteni a tényleges kárenyhítő juttatás
iránti igényt. Tehát 25 milliárd forint kárenyhítési kérelemben megfogalmazott igénnyel
szemben állt a kárenyhítési alap, ami egyrészt 2,1 milliárdos termelői befizetésből és 2,1
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milliárdos állami hozzájárulásból és hat vagy nyolc, itt tízmilliókat nem említek, de
gyakorlatilag úgy jött ki az 5,2 milliárd, hogy a tartalék is megnövelte ezt az összeget. Végül
is 2009-ben egy 20,5 százalékos mértékű kárenyhítési igényt tudtunk kielégíteni. Ez azt
jelenti, hogyha valaki száz egységet igényelt, akkor 20,5 egységet kapott kárenyhítő

juttatásként.
Érdekes azért megemlíteni, hogy az 5,2 milliárd forint hogy oszlott meg az egyes

károk között. 4,6 milliárd aszálykárra, több mint félmilliárd ment jégesőkárra és 7 millió
belvízkárra, 3 millió forint fagykárra. Tehát a legnagyobb károk 2009-ben az aszály miatt
keletkeztek. Tehát kiürült a kárenyhítési kassza, 2010-ben üres kárenyhítési alappal indultunk
az új évnek, de már az év elején jelentős belvizekről és árvizekről kaptunk jelentéseket.
Április 1-je és augusztus vége között a vízzel borított területek nagysága olyan 140 ezer és
270 ezer hektár között váltakozott. Az árvízzel borított területek nagysága négyezer és 37 ezer
hektár között ingadozott, és a károsan átnedvesedett területek kiterjedése elérte a 130 ezer
hektárt. A vízborítás miatt kipusztult területek nagysága körülbelül 120 ezer hektárt is
meghaladott. Az összes károsodott terület elérte a 800 ezer hektárt. Egyébként nagyon ebben
az időszakban megbecsülni a károkat. A köztudatban olyan 100-200 milliárd forint körül
ingadoztak a károk nagyságai. De hát elég sok olyan túlbecslés is volt, különféle szervezetek
másképpen állapították meg. A minisztérium is végzett egy felmérést, és gyakorlatilag
azonnal egy sor intézkedést vezettünk be a károsult termelők helyzetének a javítása
érdekében. Mindenekelőtt itt van az Európai Unió szolidaritási alapja, erre pályázatot írtunk,
illetve részt vettünk a pályázat kidolgozásában. Meg kell azonban azt jegyezni, hogy ez
EUSA, ez a mezőgazdasági károk enyhítésére nem alkalmas, hiszen főleg a települések
infrastruktúráinak a kárait hivatott csökkenteni, de ettől függetlenül úgy ítéljük meg, hogy a
mezőgazdasági termelők helyzetét áttételesen javíthatta. A bizottság még ugyan nem döntött
az EUSA pályázatunkról, de annyi információnk van, hogy kedvezően fogadták, és rövidesen
néhány héten belül erről döntés született.

A másik azonnali intézkedés volt a vis maior bejelentések eljárási rendjének a
változtatása. Megkönnyítettük a vis maior bejelentést a kárt szenvedett termelőknek oly
módon, hogy nem kellett a szakigazgatási hivatalhoz bejelenteni, és igazolást kérni a
hivataltól, hogy őket vis maior esemény érte, hanem az MVH-nek az ügyfélkapuján keresztül
rögtön bejelenthették a káreseményt, majd az MVH összegyűjtve ezeket a bejelentéseket,
úgynevezett szakhatósági eljárás keretében hagyatta jóvá, illetve ellenőriztette az MGSZH-val
a bejelentéseket.

Ezen túlmenően természetesen a kárenyhítési rendszerben a károkat továbbra is be
kellett jelenteni, hiszen a törvény azt írja elő, hogy aki kárt szenvedett, azt be kell jelenteni az
MGSZH-nál. A bejelentések alapján az Agrárgazdasági Kutató Intézettel egy feldolgozást
végeztettünk, amelyen megállapítottuk, hogy körülbelül 60 milliárd forint kár keletkezhetett a
mezőgazdasági termelésben. Ugyanakkor azt is meg kellett állapítanunk, hogy ezeknek a
károknak jelentős része nem kezelhető a kárenyhítési rendszerben, mert annak idején, amikor
2007-ben az akkori törvényt módosítottuk, a csoportmentességi rendelet miatt ki kellett
vennünk az árvízkárok kockázatát a rendszerből, és ezért ez gyakorlatilag kikerült a mi
hatáskörünkből. Így megmaradtak továbbra is a belvíz, a fagykár, a jégesőkár és az aszály
kezelése.

Az azonnali intézkedések sorába tartozott még az, hogy megkerestük a nagy biztosító
intézeteket. Valószínűleg köztudott, hogy jelenleg az agrárágazatban négy olyan biztosító
intézet működik, amely hajlandó egyáltalán mezőgazdasági biztosítások megkötésére. Ezek a
biztosító intézetek eléggé pozitívan álltak a kérésünkhöz, és gyakorlatilag soron kívül
intézhették a mezőgazdasági termelők kárainak a rendezését. Ennek eredményeként
körülbelül tízmilliárd forint kártérítés kifizetésére került sor már az elmúlt évben is. Azt is el
kell mondjam, hogy a biztosító intézetek jelentős veszteséget halmoztak föl, nagy nyomás
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nehezedik rájuk a külföldi tulajdonos részéről, amely feltétlen profit termelését írja elő nekik,
úgyhogy több esetben megfordult már a biztosítók vezetőinek a fejében a mezőgazdasági
biztosításból való kivonulás gondolata. Ettől függetlenül azért bizakodnak, és a most
megindult új munkánk alapján egy új munkacsoport jelenleg dolgozik egy új kockázatkezelési
koncepció kidolgozásán. Úgy látjuk, hogy ezek a biztosítók továbbra is megmaradnak az
agrárágazat területén.

További azonnali intézkedés volt még az agrárforgóeszköz vis maior hitelprogram
bevezetése, ehhez első lépésben hatmilliárd forint forrást biztosított az MFB. Időközben már
megtörténtek a hitelkérelmeknek az első bírálatai, és valószínű, hogy rövidesen a károsult
termelők első csoportja meg fogja kapni az igényelt hitelt. Lényeges intézkedés volt még a
SABS-előlegnek a kifizetésére vonatkozó kezdeményezésünk. A bizottságnál
kezdeményeztük, hogy előleg formájában fizethessük ki a SABS 50 százalékát, és október
16-tól kezdve december 1-jéig gyakorlatilag kifizetésre került, és azóta már az összes ilyen
jellegű kifizetés megtörtént.

El kell mondani azt is, hogy a 2010. évi károk legnagyobb része öt megyére
koncentrálódott 65 százalékban, és 12 megyében a károk nagysága nem érte el a 4 százalékot
megyénként. A biztosítók által kifizetett kártérítések 40 százaléka két megyére, Békés
megyére és Csongrád megyére koncentrálódott. Összesen 30 ezer vis maior bejelentés történt
és 12 ezer kárbejelentés. A vis maior bejelentéseknek gyakorlati haszna az volt, hogy az
MVH támogatást tudott adni azon károsult területekre, amelyeket az árvíz vagy a belvíz
elöntött, és emiatt a termelők kénytelenek voltak használaton kívül helyezni ezeket a
területeket, ami után nem járt volna terület alapú támogatás. Tehát gyakorlatilag ezt el tudtuk
érni, és így a károsult területek után is megkaphatták a terület alapú támogatást. Ezen
túlmenően pedig, hogyha valami olyan állammal szembeni kötelezettségük volt a
termelőknek, amelyeket kellett volna teljesíteni, de a vis maior helyzet, az árvízhelyzet miatt
nem tudták, akkor erre is megkapták a megfelel felmentést, illetve átütemezést.

Összesen 8100 gazdálkodó nyújtott be kárenyhítési kérelmet, viszont ebben elég sok
nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, késedelmes fizetés miatt, vagy egyáltalán nem
voltak jogosultak a kárenyhítésre, úgyhogy végső soron az MVH 5302 darab kérelmet
fogadott be, és az ezekben szerepelt kárenyhítési igények összege 37,3 milliárd forint volt.
Soha nem látott nagyságú összeg. Ezzel szemben 2,1 milliárd forint gyűlt össze a termelői
befizetésekből és a költségvetési kiegészítéssel együtt ez 4,2 milliárd forintot tett ki, tehát a
37,3 milliárd forinttal szemben ez a 4,2 milliárd forint állt kárenyhítési célra rendelkezésre. És
ez azt jelenti, hogy 2010-ben 11 százalékos mértékű kárenyhítésre voltunk képesek.

Még csak annyit, hogy a 4,2 milliárd forint hogyan oszlik meg. 3,5 milliárd a
belvízkárokra, gyakorlatilag 0,6 milliárd a jégesőkárokra és 50 millió nagyság a fagykárokra
oszlott meg.

Jelenleg dolgozunk egy újfajta kárenyhítési koncepción, amelynek az a lényege, hogy
a jelenlegi kárenyhítési rendszerünk kedvező tapasztalatait felhasználva egy olyan kétpilléres
rendszert fogunk működtetni 2012-től, amelynek az első része egy kárenyhítés, a második
pillérben pedig egy díjtámogatásos biztosítási konstrukció működik.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani a kárenyhítési törvény végrehajtásával
kapcsolatban.

ELNÖK: Köszönjük szépen a nagyon részletes tájékoztatást. Lejárt egyébként a
rendelkezésre álló idő, mert kezdődik a főbizottsági ülés, de megkérdezem, hogy gyors
kérdés, hozzáfűznivaló van-e.
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Kérdések, hozzászólások

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen. A 2010-es árvízi kárrendezés területén
volt a Belügyminisztériummal vitatott eset. Mi lett ezekkel? Én tudom, hogy van ilyen, de mi
lesz velük?

ELNÖK: Köszönöm. Gőgös Zoltán képviselő úr.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem csak annyi megjegyzésem lenne, hogy az látszik,
hogy áttevődött belvízbe a probléma, ezekből a számokból nagyságrendileg látszik. Nyilván
az egyéb károkat viszonylag kompenzálták a magasabb árak, tehát itt már a termény, aszály,
meg egyéb okán. De az a gond ezzel, hogy ehhez mindenképpen kellett volna még valamilyen
szintű kormányzati kiegészítés, ahogy 2007-ben is történt, hogy legalább a 20 százalék
környéki kármérték meglegyen, és az is látszik, hogy nem lehet az öngondoskodásra
hagyatkozni. Gondolom, ez közös felelősségünk lesz, hogy ne hagyjunk ki ebből a
rendszerből senkit. Tehát úgy gondolom, hogy vagy ne legyen ilyen, vagy pedig mindenki
legyen benne, és akkor nincsenek ilyen problémák, hogy én fizetek, de nem kapok, a másik
meg nem fizet, és utána módosítjuk, hogy mégis beléphessen. Tehát én ezt inkább magunknak
mondom, a képviselőtársaimnak, hogy túl kell lépni ezen a kérdésen, hogy őstermelő, nem
őstermelő. Ebben a rendszerben mindenkinek, minden gazdálkodónak elemi érdeke, hogy
valami ilyen legyen, nyilván megfelelő kondíciókkal, de ez megint csak – úgy gondolom –
rajtunk múlik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót.

FORRÓ PÁL (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az új rendszerünk valóban, ahogy a
Gőgös úr mondta, kiterjed több kockázatra, így az árvízkárokra is. Tervezzük azt, hogy
minden termelőre kiterjesszük, tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a problémákat – nagy
valószínűséggel – meg fogjuk oldani. Ami pedig az árvízkárokat illeti, sok esetben olyan
árvízkárokról volt szó, amely esetben semmi köze nem volt a minisztériumnak ehhez a
dologhoz, ugyanis önkormányzatok szándékosan vágtak át gátat, ezt természetesen olyan
engedéllyel csinálhatták, hogy az önkormányzatot kötelezték arra, hogy a kártérítést megadja
a károsultaknak, viszont az önkormányzatoknál nem volt pénz, és ezért volt ez a vitás kérdés,
hogy akkor fizessen a minisztérium. Nekünk viszont semmiféle jogszabályi alapunk nincs
arra, hogy az ilyen jellegű károkat megtérítsük. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még államtitkár úrnak adok szót.

SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Egy kiegészítést szeretnék csak tenni, egy koncepcionális váltást szeretne
a kormány, itt direkt mondom a kormányt és nem a Vidékfejlesztési Minisztériumot. De a
tavalyi évben nagyságrendileg 50 és 60 milliárd forintnyi kártérítés került valamilyen módon
kifizetésre az árvíz, belvíz és az egyéb vis maior események miatt. Az a feladat jelen
pillanatban a Vidékfejlesztési Minisztérium részére kiadásra került a kormány részéről, amely
megpróbálja ezeket a káreseményeket, és nyilván itt csak az ár- és a belvízre tudunk gondolni,
minimalizálni, magyarán szólva, ezt az összeget, ha már úgyis ki kell fizetni, akkor ne ilyen
módon és nagyon megnehezítve valóban a saját dolgunkat, fizessük ki utólag, egyébként
felvetve itt nyilván az igazságtalanságnak, meg az objektivitásnak a problémáját, hanem
próbáljuk megelőzni. Tehát ez határozott feladatkitűzés a VM részére, a vízügyi ágazat ezen
dolgozik, egyébként a képviselői önálló indítványra – talán két hete – elfogadott Vgt.-
módosítás és egyéb törvényjavaslatok az egyik ilyen első lépés ebben egyébként, de itt van
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egy ilyen elég határozott elképzelés. Úgyhogy nyilván itt is azt tudom mondani, amit az előző
napirendi pontnál, hogyha ha nem is 2011-ben, de 2012-ben már ennek a koncepciónak az
eredménye meg kell hogy látszódon, nyilván azokkal együtt, amit a szakmai főtanácsadó úr
elmondott. Mert ettől még magát a rendszert megszüntetni nem lehet, de azt is át kell alakítani
a tapasztalatok alapján. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És ezen a ponton be is zárom az ülést. Köszönöm szépen
mindenkinek a részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 7 perc)

Harangozó Gábor
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


