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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Albizottság! Köszöntöm a megjelenteket, az ülést megnyitom. Nem szükséges a
határozatképesség, de sikerült produkálnunk ezt. Többen jelezték a távolmaradásukat vagy
kimentették magukat, ezt természetesen tudomásul vesszük.

A napirendi pontok tekintetében sem szükséges a szavazás, úgyhogy a kiküldött
napirendi javaslatot vennénk sorba. Az első, ami igazából az apropóját adta az ülésünknek, az
albizottság munkatervének az elfogadása. Igyekeztünk egy alaposabb alapelemzést végezni,
hogy mik azok a területek, amiket mindenképpen érdemes górcső alá venni, és úgy érzem,
hogy sikerült összeszedni egy olyan listát, ami a jövőben természetesen bővülhet majd, de
ezeket feltétlenül a jövőben tárgyalni kell. Úgy gondoljuk, hogy ezek azok a területek, amik
felvethetnek bizonyos visszaéléseket, vagy ezeknek legalábbis a gyanúját. Mindenképpen
érdemes ezeket kicsit mélyebben megvizsgálni, a szükséges adatokat hatóságoktól bekérni,
érintett személyeket meghallgatni, hogy tisztán lássunk és egyértelműen megállapíthatóak
legyenek a felelősségi körök, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb kapcsolati rendszer.

Az albizottság munkatervének elfogadása

A vizsgálandó témák tekintetében elsőként javasolnám, hogy az albizottság vizsgálja a
gabonaintervencióval kapcsolatos kérdéses ügyeket, itt különösen az adonyi tárolók körüli
anomáliák kivizsgálása az, ami mindenképpen szükséges. Egyrészről maga az intervenció,
betárolás, kitárolás tekintetében miért volt szükség arra, hogy Adonyba kerüljön –
mondhatom így – töménytelen mennyiségű gabona, ami közben jó helyen lett volna ott is,
ahol volt, tehát a tárolásnak a helyszínmegválasztása legalábbis kérdéses. Illetve 340 ezer
tonna gabona sorsa legalábbis kérdéses, hogy hova tűnt. Itt az unió felé az elszámolás
jelenlegi ismereteink szerint legalábbis kérdéses.

A következő vizsgálandó terület: pontszerűen felsorolnám és lehetőséget szeretnék
adni a reflektálásra a jelenlévőknek. Első körben az országgyűlési képviselőknek, de
szeretnék lehetőséget adni a megjelent vendégeinknek is, amennyiben úgy érzik, hogy érdemi
hozzáfűznivalójuk van. Tehát a következő terület a vadászterületek ügye. Itt különösen a
bakonyi vadászterületek kialakítása kapcsán a sajtó is többször hangos volt a különböző
problémák kapcsán, és ugye az állami erdőterületek, de nemcsak az államiak kapcsán is azért
komoly problémák lehetnek, amiket nyilvánvalóan vizsgálnunk kell majd. Több konkrét
megkeresés is érkezett ez ügyben, az adatok bekérése folyamatban van.

A következő, ami önmagában is egy komoly falat, az állami földvagyon-gazdálkodás
kapcsán, mind a bérletek, mind az eladások azért górcső alá kell hogy kerüljenek.
Számadatokat ismerünk, vannak olyan helyek, ahol száz forint/hektárért voltak képesek
bérelni egyesek állami területeket. Rét-legelő kapcsán pedig ez akár még az 50 forint/hektár
mértéket is elérte, ami meglátásom szerint sokkal kedvezőbb üzlet, mint a vásárolt föld
művelése, mivel nulla beruházást igényel, mivel ez az 50-100 forint/hektár, ez nyugodtan
mondhatjuk, semmi, ez egy bevásárlókocsiba bedobható pénzérme értéke. Ez nonszensz. Ha
ez valóban így történt, és nagyon úgy néz ki, hogy igen, akkor itt a hűtlen kezelés  is az állami
vagyonnal való felelőtlen gazdálkodás mindenképpen vizsgálat tárgyát kell hogy képezze.
Egyik kedvencem a következő, ez a helyi vidékfejlesztési irodák és a Leader szervezetek. Itt a
helyi vidékfejlesztési irodák tekintetében a kialakítás is érdekes volt. Itt mind a HVI, mint az
Leader-ügyben jómagam is érintett voltam, a Veszprém megye tekintetében azért fagyiárus is
lehetett HVI-irodabirtokos. A cég, ami megnyerte, egy fagyiárusítással foglalkozó cég volt,
minden bizonnyal óriási rálátással a vidék problémáira. A Leader pedig hát önmagában
megért egy misét, ez különböző érdekköröknek mind pozícióhoz, mind anyagi forrásokhoz
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juttatásnak a lehetőségét felveti. Ez egy nagyon szövevényes és problematikus kérdéskör,
aminek a megoldása az én meglátásom szerint nagyon komoly gondot és fejfájást okoz a
regnáló Vidékfejlesztési Minisztériumnak is, hiszen egy meglehetősen érdekes
konstrukcióban kellene egy vidékfejlesztésre alkalmas rendszert kialakítani.

Következő pontként említeném a segélyhitel-szerződéseket, amik harmadik világbeli
országokra irányuló segélyszállítmányoknak a sorsa és azoknak a felvásárlása,
megfinanszírozása kapcsán meglehetősen érdekes. Itt is szövevényes eseményeknek lehetünk
a szemtanúi. Érdemes ezt is kicsit alaposabban megvizsgálni.

Mindenképpen javasolnám napirendre venni majd a kormányzati szervek különböző
beszerzéseit, azoknak az anomáliáit. Itt a két nagy kormányzati uniós szerv, az MGSZH és az
MVH is érintett. Az MVH az informatikai rendszer, az MGSZH pedig a meseautó A-
kategóriában beszerzett autók kapcsán került a képbe, mindenképpen érdemes volna, hogyha
pár gondolatban majd megosztanák velünk az akkori illetékesek, hogy mik indokolták ezeket
a döntéseket.

Témafelvetés kapcsán utolsónak hoznám ide a pályázati anomáliákat, ami nyilván
szintén nagyon szerteágazó és mindenképpen nagy részletességgel vizsgálandó terület. Itt a
diverzifikációs támogatások kapcsán meglehetősen érdekes eseményeknek lehettünk a
szemtanúi. Elméletileg a cukorgyártáshoz kapcsolódó károkat próbáltuk egy ilyen pályázati
rendszerrel kompenzálni. Érdekes módon, néhány hetes vállalkozásoknak sikerül pályázati
pénzhez jutniuk, akik aztán nyilvánvalóan óriási károkat szenvedtek a magyar cukorgyártás
szétrombolásának a negatív hatásai miatt. Nyilvánvaló tény és örök igazság, hogy a
pályázatírók szerepvállalása egy meglehetősen komoly befolyásoló tényező a pályázat sikerét
illetően. Itt gondolhatunk akár arra is, hogy egy pályázatíró nagyon jól végzi a munkáját, és
emiatt egy minőségi pályázattal képes lesz nyerni. Itt azért ezen kicsit túlmutató dolgok is
felsejlenek előttünk, hogy vajon a pályázatírók azokkal az információkkal rendelkeztek-e,
amikkel a többiek, tehát egyes pályázatírók vajon nem rendelkeztek-e több információval
mint a többiek. És hát ugye államtitkári szinten, vagyis ahhoz köthető probléma volt, hogy itt
a bizonyos pályázati pénzek megnyerése után a faktorálás lehetőségének a felajánlása, ami
legalábbis az információ érdekes csatornákra történő áramoltatását veti fel, úgyhogy itt is egy
kicsit mélyebbre kéne járni a dolgoknak.

Én témafelvetésként ezeket gondoltam idehozni az albizottság elé. Nyilván ezeket
majd a beszerzett iratok és a tagoktól érkező indítványok tekintetében szeretnénk sorra venni.
Úgyhogy én időrendi megkötést nem szeretnék alkalmazni. Ahogy haladunk a dolgokkal,
mindenképpen érdemes majd ezeket sorra venni. Bevezetésnek ennyit szerettem volna
mondani, és tisztelettel köszöntöm a „kormány képviselője” tábla mögött Budai Gyulát, aki
biztosként szintén ezekben az ügyekben aktivitást kell hogy végezzen, és teszi is ezt. Sok
esetben az ő munkája és az albizottság feladatkörébe tartozó dolgok összefolynak, hogyha
fogalmazatok így. Mindenképpen azért is javasoltam, hogy hívjuk meg őt, és éltem is ezzel a
lehetőséggel, mivel talán a hatékony működésnek javára válhat, hogyha közösen
gondolkodunk, és egymás munkáját segítve végezzük a feladatunkat. Úgyhogy, Gyula,
hogyha élni akarsz a szólás lehetőségével, akkor megadom a szót.

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Szeretnék élni vele, és szeretném kérni az elnök
urat, hogy minden alkalommal küldje meg nekem a bizottsági ülésre való meghívást.
Amennyiben lehetséges. Azért szeretnék jelen lenni, mert azok az ügyek, amelyek itt
felsorolásra kerültek, illetve amiben az albizottság vizsgálódni kíván, azon ügyek jelentős
részében mi már nagyon előrehaladott állapotban vagyunk a vizsgálattal, és így tudnánk a
bizottság munkáját segíteni. Információkkal, iratokkal, adatokkal, illetve tudnánk javaslatot
tenni, hogy ki az, akit a bizottság hallgasson meg.
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Annyival vagyunk speciálisabb helyzetben, hogy például mi a bábolnai privatizációt is
vizsgáljuk, célirányosan. Az egyik a ménesbirtok, a másik egy közel 400 hektáros területnek
az értékesítése, plusz a kertesköri privatizáció vonatkozásában folytatunk vizsgálatot.

Kiemelt helyen vizsgáljuk a gabonaintervencióval kapcsolatos anomáliákat. Szeretném
tájékoztatni a bizottságot, hogy ebben az ügyben az MVH már büntető feljelentést tett, tehát
jelen pillanatban egy büntetőeljárás folyik az ügyben ismeretlen tettes ellen. Persze vannak
célirányos vizsgálatok. Szeretném itt kiemelni a Győr-Sopron megyei GP Trade Kft. ügyét,
amiben egyébként már vádirat is készült. Ők viszik a legnagyobb tételt, 1,2 milliárd forintos
készlethiánnyal rendelkeznek. Egyébként az összkárérték ebben az esetben hétmilliárd forint
az intervenció tekintetében. Úgy gondolom, ez elég jelentős összegnek tekinthető. Tehát itt
kifejezetten az intervenciós készlethiányokra és a raktározási rendszerekkel kapcsolatos
visszaélésekre folytatunk vizsgálatot.

Az adonyi tároló tekintetében az állami támogatás szükségességét vizsgáljuk. Ugye ezt
az adonyi tárolót a Fejlesztési Bank finanszírozta meg. A finanszírozás körülményeiben
folytatunk vizsgálatot ebben a kérdéskörben. Nemcsak a magas Bakonnyal kapcsolatos
vadászterületet vizsgáljuk, hanem Győr-Sopron és Veszprém megyei vadászati területek
kialakításával, illetve a vadászati jog, földtulajdonosi gyűlésekkel kapcsolatos ügyekben is
folytatunk konkrétan vizsgálatot.

Nagyon örülök, hogy itt van Medgyasszay László az NFA részéről. Az NFA
tekintetében több vizsgálat indult. Egyrészt a Gazdasági Versenyhivatalnál vizsgálatot
kezdeményeztünk az NFA és az MNV Zrt. által kiírt haszonbérleti pályázatok tekintetében, az
úgynevezett pályázati egységek, együttműködési csoportok vonatkozásában megszerzett
földterületek tekintetében, ugyanis a magyar jog ilyen kifejezéseket nem ismer, és ennek a
leple alatt több tízezer hektár területet jutattak haszonbérletbe gazdasági társaságoknak. Tehát
mindenképpen ezeknek a pályázatoknak a felülvizsgálatát a versenyjog oldaláról szeretnénk
megismételni, hogy azok, akik ezekből a pályázatokból kimaradtak, milyen versenyhátrányt
szenvedtek. A másik fele, amit az elnök úr mondott, hogy a haszonbérletek tekintetében
persze vizsgáljuk a haszonbérleti díj mértékét. Ugyanis itt is jelentős versenyhátrányban
vannak azok, akik a magánpiacról bérelnek, mert az állami földeket bérlő gazdaságok, kevés
magánszemély, aranykoronánként 750 forint, tehát az NFA vagy az MNV Zrt. ezt az összeget
határozta meg, míg a magánszemélyek ennek a két és félszereséért bérelnek. Tehát itt elég
jelentős versenyjogi hátrányba kerülnek azok, akik nem az államtól bérlik a földterületeket.
Illetve folytatunk egy speciális vizsgálatot. Itt a korábbi NFA által banki hitelre vállalt
felvásárlási garancia beváltásának a kérdéskörében is folytatunk vizsgálatot. Ugye, ezek a
hitelek most járnak le, itt a Raiffeisen Bank vezet toronymagasan, és ezekben a
szerződésekben a bank be akarja váltani a bankgaranciát, és ezáltal az állami földek
tulajdonjogát próbálják megszerezni. Vagy ha nem szerzik meg, akkor itt jelentős kiadások
fogják érni a költségvetést ebben a vonatkozásban. Tehát itt is ezeknek a hiteleknek a
bankgaranciával kapcsolatos beváltását vizsgáljuk.

A Leader. Célirányos vizsgálatot folytatunk az egész Leader tekintetében, és vannak
kiemelt Leader-egyesületek, akiket vizsgálunk ebben a kérdéskörben. Ebben a vizsgálatban
már a minisztériumtól valamennyi dokumentumot megkaptuk, és ennek is hamarosan a
végére fogunk érni. Ebben is nagyon sok információval rendelkezünk.

Beszerzések. Célirányosan vizsgáljuk az MGSZH informatikai beszerzését. Itt két
informatikai tenderről beszélhetünk, amelynek az összege körülbelül 4,5 milliárd, és jelen
pillanatban ezek az informatikai rendszerek nem működnek. Illetve vizsgáljuk az MGSZH
gépkocsi-beszerzési tenderét. Ebben a kérdéskörben úgy gondolom, hogy a bizottság jogosan
vette fel a napirendjére ezt a vizsgálatot.

Valóban vizsgáljuk a Magyar Köztársaság által megkötött segélyhitel-szerződéseket.
Itt államközi szerződésekről van szó, amely alapján az Európai Unió tagállami kötelesek
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harmadik országbeli államok részére bizonyos innovációs beruházásokat, élelmiszersegély-
programokat megvalósítani. Itt nem az államközi szerződésekkel van a probléma, hanem
azokkal a cégekkel, cégcsoportokkal, akik az államközi szerződések alapján ezeket az
összegeket lehívják, és ezeket a beruházásokat megvalósítják, ugyanis ez a segélyhitel-
szerződés a Konzumbankon keresztül zajlódik, és a Konzumbank finanszírozza meg.

A harmadik világbeli ország meg majd 15-20 év múlva teljesíti vagy teljesítheti ezeket
a beruházásokat. Jelen pillanatban konkrét vizsgálatot folytatunk Laosz, Kenya, Srí-Lanka és
Egyiptom vonatkozásában. Tehát itt konkrétan adatok merültek föl, hogy olyan cégek,
cégcsoportok folytatják a beruházást, ami egyrészt nem magyar tulajdonú, és ezeknek az
államközi szerződéseknek egyébként a célja az lett volna, hogy magyar cégeket hozunk
helyzetbe, tehát nem például  a Vitafor nevű, francia tulajdonban levőt. Vagy nem tudjuk,
hogy például a Kite mit keres ebben a programban. (Gőgös Zoltán: Magyar, nem?) Aha…
Hát (Gőgös Zoltán: Lehet, hogy rosszul tudom…) van egy amerikai tulajdonosi kör is
mögötte. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket mindenképpen vizsgáljuk. Én a bizottságnak
javasolnám ezeket a vizsgálatokat. Természetesen mindent meg foguk adni a bizottságnak
ebben a kérdéskörben. És olyan nagy ügyeket nem emeltem ki, amiben büntetőeljárási és
politikai adok-kapok megy, szerintem azt a bizottság nem hiszem, hogy kell hogy vizsgálja.
Sukoró, az Álomsziget, ezek egyébként mind kaszinóberuházások, mondjuk a
mezőgazdasághoz annyi köze van, hogy állami földekről van szó, mezőgazdasági területekre
valósították meg ezeket a beruházásokat. De egyébként úgy gondolom, hogy ebben annyi
szerv vizsgálódik, KEHI-vizsgálat van benne, vizsgálódik a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, vizsgálódik a kormánybiztosság, az ügyészség folytatja a büntetőeljárást, folyik
a tulajdonjog tekintetében a polgári per. Tehát úgy gondolom, hogy a bizottságnak nem kéne
ezzel az időt húzni.

Amit én elmondtam, igazán azok kapcsolódnak a mezőgazdasághoz, azok kifejezetten
mezőgazdasági jellegű vizsgálatok. Köszönöm szépen. És élni kívánok a lehetőséggel, hogy a
bizottság munkájában részt vegyek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést az udvariatlanságért, valóban elfelejtettem
köszönteni Medgyasszay Lászlót hivatalos formában jelen lévő vendégünket. (Medgyasszay
László: Ugyanolyan vagyok, mint a többi vendég.) De ahogyan említettem, szeretném
betartani azt az íratlan szabályt vagy szokásjogot, hogy elsőként az országgyűlési
képviselőknek szeretnék szót adni. Gőgös Zoltán képviselő úré a szó.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nyilván
az aktuális kormányzati szerveknek, sőt a parlamentnek is joga van korábbi időszakokat
vizsgálni, és ebben én semmi kivetnivalót nem látok, sőt magam is fontosnak tartom, hogy
minden olyan ügy, ami itt-ott azért már jellegzetes jelzésekkel vagy vélt vagy valós
bejelentésekkel elindult, azokat tisztázzuk, és azt gondolom, ez mindenkinek az érdeke, hogy
pont kerüljön ezeknek a végére. Kicsit én soknak látom ezt, de ezt majd nyilván a kapacitások
eldöntik, hogy milyen szinten lehet ennyi ügyet mélységéig, mondjuk egy ilyen albizottság
szintjén megnézni. De én azt gondolom, hogy essünk neki, aztán kezdjük meg ezt a témát.

Amit azért én megjegyeznék, hogy például az állami földvagyonnal való gazdálkodás
kapcsán nem tartanám korrektnek, hogy – ugyan itt ennek a bizottságnak az a neve, hogy az
elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló – ha nem térne ki az azt megelőző
kormány állami gazdasági privatizációs ügyére. Ami nagyon vastagon érinti a földbérleti
ügyeket. 50 éves bérleti szerződések, egyéb, az akkori földtörvénnyel szemben. Tehát, ha azt
akarjuk, hogy ez ne csak egy politikai boszorkányüldözés legyen, hanem egy korrekt és valós
tényfeltárás, főleg az állami földek esetén, ami egy nagyon régi história és húsz évre
visszamenőleges história, akkor ezt a dolgot mindenképpen bele kell ebbe tenni. Én már úgy
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emlékszem, kormánybiztos úrnak is javasoltam, hogy azért ugyan én kaptam bizonyos írásbeli
kérdésekre választ, hogy ezt megvizsgálták és hogy semmi nem volt, az összes többinél voltak
írásbeli kérdések, interpellációk, azokra is megszülettek a válaszok, általában hasonlók. Egy
se olyan ügy, ami … van olyan közte persze, amihez nyilván további információ kell, mert én
megmondom nektek őszintén, a segélyhitel-szerződések kapcsán ez nekem be sem ugrik.
Tehát fogalmam sincs arról, hogy mi ez, hogy van ez. Azt tudom, hogy voltak ilyen
kormányközi megállapodások, kormány előtt is volt, de hogy mi történt a végrehajtásával,
nem tudom.

A másik, hogy nyilván ennek a bizottságnak, hogyha azt mondom, hogy az elmúlt
nyolc év, akkor ebben nyilván ez a fél év is benne van, de én ezt most nem akarom mondani,
hogy mi van azokkal az ügyekkel, amik azóta kerültek elő. Kérdezem is a kormánybiztos urat,
hogy az ő statútuma kiterjed-e mondjuk olyan ügyekre, ami azért elég nagy port kavart.
Ötmilliárdos tender, 450 milliós, meghívásos közbeszerzés, vörösiszap kapcsán egy 29
milliárdos közbeszerzés ügye. Vagy épp a szombati hír, hogy az MGSZH kapcsán szóba
került a tender ügye, és miután kormányzati szerv, vizsgálja-e valaki, hogy két áruházlánc a
háromból ugyanazért az ügyért miért kapott szabálysértést, a CBA miért nem. Tehát hogy
ezek az ügyek milyen szinten érinthetik ennek a bizottságnak a tevékenységét, vagy ezt egy
más albizottságon keresztül kell rendezni. De azért ebben kérem majd ugyanúgy a
kormánybiztos úr segítségét, nyilván, ha egyáltalán kiterjed a tevékenysége mondjuk ilyen
ügyekre.

Itt említésre került többek között a Leader is, ami egy kétéves téma, mondjuk
megnézzük-e majd, hogy egy képviselői módosító indítvány, ami szerintem hibás is ráadásul,
elfogadásával mindenféle kötöttség nélkül egy népfőiskola hogy kaphat 320 millió forintot.
De én ezt csak azért mondom el, hogy akkor próbáljunk meg tisztességesen játszani. Tehát,
hogy mindenre kiterjed-e a hatáskörünk. Ezekre is, vagy akkor ezt más módon kell kezelni,
mert én azt hiszem, hogy akkor lesz ennek az egésznek valami értelme. Mert szerintem
végigolvasva ezeket az ügyeket, ez tényleg mind olyan ügy, amiben, ha bármi történt, a
felelőst meg kell keresni, nyilván azért ezek elég bonyolult és összetett kérdések, ezt én látom.
Nem hinném, hogy ennyi probléma volt az elmúlt nyolc évben. Az ÁSZ-tól mindenki
megkapta azt a jelentést, amit pont ennek a bizottságnak készített, hogy nagyjából hogyan
működött a minisztérium. Most nem a mundér becsületét védem. Soha nem védtem. Szó nincs
erről. Hála istennek nem vadászom, nincsenek földjeim, tehát ilyen szempontból talán könnyű
helyzetben is vagyok. De ezt azért szeretném tisztázni, hogy mondjuk ezekkel az ügyekkel
akarunk-e foglalkozni vagy ezeket akkor máshol kell… Vagy akar-e a kormánybiztosság
foglalkozni az aktuális ügyekkel? Amiket ugyanúgy előhoz a média, ugyanúgy vannak ebben
vagy lesznek parlamenti megszólalások, hogy ezt hogyan kezeljük.

Ennyit szerettem volna. Egyébként a témákat az elnök úr nyilván összeszedte, erre
ráerősített a kormánybiztos úr, semmi kifogásom ellene, hogy ezek a témák vizsgálat alá
kerüljenek.

ELNÖK: Köszönöm. Első körös hozzászólásként még Obreczán Ferencnek adnék
lehetőséget.

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én legelőször Gőgös
képviselőtársamnak szeretnék válaszolni. Azt hiszem, a bizottság nevében benne van, hogy az
elmúlt nyolc esztendő vizsgálóbizottsága.

Önöknek nyolc évig volt arra, hogy az előző ciklust vizsgálják, én azt hiszem, hogy
nem lehet a mi bizottságunk feladata az elmúlt nyolc hónap vizsgálata. Az elmúlt nyolc év
dolgainak vizsgálata pedig – azt hiszem, hogy – mindannyiunk szempontjából fontos a
tisztánlátás és a gazdák, a vidék és az emberek megnyugtatása érdekében. Felmerültek itt
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kérdések, a gépkocsitendertől kezdve, amelynek bizonyos dolgai számomra még ma is
kétségesek, ma is vizsgálat tárgyát képezik. De ugyanúgy a cukordiverzifikációs pályázatok
elbírálása, a nyerési lehetőség, a nyerteseknek a köre szintén vizsgálat tárgyát képezi. De a
Nemzeti Földalap földbérleti díjainak a vizsgálata szintén szükséges. Én örülök annak, hogy a
Budai Gyula képviselőtársam is részt vesz a mai összejövetelünkön és a következő
időszakban is segíti a munkánkat. A bizottságunk elsődleges feladatának a tisztánlátás
érdekében szükséges ezeket a felvetett dolgokat megvizsgálnia, és a következtetéseket pedig
levonnunk. És csak az elmúlt nyolc esztendőre korlátozódik ez.

Az ellenzéknek lehetősége van arra, hogy az egyéb dolgokban vizsgálódjon, abban az
esetben, hogyha azt kezdeményezi. De jelen pillanatban maradjunk ennél a témánál.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit még a technikai dolgokhoz, mielőtt Budai
Gyulának szót adnék - azt gondolom, hogy több esetben is megszólíttatott -, hogy valóban
több a vizsgálandó dolog, de semmiképpen nem hiszem, hogy ez a bizottság rovására írandó,
sokkal inkább a vizsgálandó időszak következménye, hogy sajnos a bizottság megalakulása is
azt jelenti, hogy nagyon sok minden nagyon rosszul ment. Nincs időkorlát, tehát akár a ciklus
végéig is folytathatjuk ezeket az üléseket. Én azonban mindenképpen szeretném tisztázni azt a
helyzetet, ami talán nem feltétlenül tiszta. Tehát itt a vizsgálat idősávja a 2002-es
kormányváltástól a 2010-es kormányváltásig terjedő időszak. Tehát én nem szeretnék
visszább menni, mert az ősiség törvényéig azért ne menjünk vissza. Tehát én azt hiszem, hogy
van ennek egy deklarált intervalluma, ami a vizsgálat tárgyát kell hogy képezze, úgyhogy e
tekintetben én azt hiszem, hogy ezt mindenképpen így szeretném rögzíteni, és akkor ezen a
továbbiakban már ne legyen polémia. A 2002-es kormányváltástól a 2010-es kormányváltásig
terjedő időszak az, ami ennek az albizottságnak vizsgálnia kell. Köszönöm. Budai Gyulának
adnék szót.

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm, elnök úr. Gőgös képviselő úr
kéréseire  hadd reagáljak. Én úgy gondolom, hogy volt olyan személy az elmúlt nyolc évben,
aki az Orbán-kormány ügyeit, illetve azt az állami gazdaságot, amelyet állandóan felemlítenek
vizsgálja. Ő volt a Keller László. Hogy milyen eredménnyel vizsgálta, az kérdés ebben a
vonatkozásban. Én úgy gondolom, hogy az ő vizsgálatai megbuktak. Igazán nem tudott
semmit felmutatni. Egyébként engem is vizsgált, tehát azért mondom, hogy megtapasztaltam,
hogy milyen módszerekkel dolgozott Keller László. Nekem abban nincs lehetőségem állást
foglalni, hogy a kormányváltást követően a bizottság vizsgálódik vagy nem, tehát ha a
bizottság az elmúlt nyolc évre terjeszti ki a mandátumát, akkor arra terjeszti ki. Egyébként én,
amiket elmondtam, ez valóban az elmúlt nyolc évvel kapcsolatos ügyeket foglalja össze.
Természetesen mi folytatunk sokféle vizsgálatot, mert például a segélyhitel-szerződések,
amiről most beszélünk, az a mostani kormányt terheli. Most kell teljesíteni, és ezekkel a
cégekkel most kell szerződést kötni, tehát most is folyik a vizsgálat, a kormányváltást
követően is.

Nekem csak egy megjegyzésem lenne: örülök, hogy itt van Medgyasszay László, én
meg mint az NFA ellenőrző bizottsági tagja, öt éven keresztül megtapasztalhattam, hogy a
2016-ban, 2017-ben lejáró haszonbérleti szerződések tekintetében hogy írtak ki pályázatot
2007-ben, 2008-ban, 2009-ben, további húsz évre ugye, mert a jogszabály ennyi lehetőséget
biztosít. Kvázi ezek a gazdaságok is lassan 50 éve bérlik ezeket a területeket. Tehát ezek
messzire vezetnek, hogy mi az oka annak, hogy 7-8 évvel a haszonbérleti szerződés lejártát
megelőzően olyan feltételekkel írunk ki további húsz évre, hogy én ezt nagyon sokszor
elmondtam, ennek egyetlen egy előzménye volt, hogy a 2010-ben ’11-ben lejáró szerződések
tekintetében ne lehessen vita, merthogy megkötött szerződéssel nem nagyon tudunk mit
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kezdeni. Nem is nagyon tudunk mit kezdeni egyébként, tehát nem a szerződéses jogviszony
oldaláról, hanem a versenyjog oldaláról tudjuk a dolgokat megvizsgálni. Azért is a GVH-nál
kezdeményeztük az eljárást, nem pedig a szerződések megtámadásánál. Azért mondom, hogy
én úgy gondolom, hogy ezek messzire vezetnek, és ennek a bizottságnak nem az a dolga, én
meg meghívottként eljövök és elmondom, amit én tudok, aztán ennyi. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Egyébként ezt a földvagyon ügyet csak azért vetettem
föl, mert folyamatosan minden bizottsági ülésen az alacsony bérleti díjak ügye szerepel. Most
nem lehet úgy rendet csinálni, hogyha egyébként kiemelek egy kört ebből az egészből, és ott
nem foglalkozok ezzel a kérdéssel. Ugyanis a legalacsonyabb díjak egyike van abban a
körben, amit én említettem. Tehát különben hiteltelenné válik az egyéb mozgás ebben a
történetben. Én erre csak ezért hívtam fel a figyelmet. Nyilván végigfutott ez mindenféle
vizsgálaton, bírósági peren, egyéb, tiszta sor, azt a szerződést bántani … nem is a szerződést
akarom én mondani, csak úgy nem lehet állami földbérleti dolgokba belenyúlni, hogy van egy
úgymond érinthetetlen kör a témában. És én ezért érintettem az utolsó ügyet, ami a múlt héten
történt, hogy én nagyon becsülöm azt az aktivitást, ami a multikkal szemben büntetések,
egyéb ügyek vannak, csak hitelteleníti az egész tevékenységet, hogyha van valaki, aki első az
egyenlők között. Tehát én ezeket csak azért hoztam elő, hogy ezek az ügyek – úgy tűnik –
nem zárultak le a kormányváltáskor, hanem úgy tűnik, vannak újabb ügyek, amikre már azt
nem lehet mondani, hogy a megelőző kormányhoz köthetők, és az egész történetet hitelteleníti
el a dolog, hogyha ebben nem leszünk úgymond következetesek. Én ezeket csak ezért
mondtam, én pontosan tudom, hogy mi a bizottság címe, meg feladata, csak azért erre
legyünk tekintettel, hogyha az NFA-nál ezek a kérdések nem jönnek elő, és hogyha
versenyhivatali történet van, és abból kimarad egy kör, hogy most az jogos, hogy ő annyival
kevesebbet fizet és még 30 évig, akkor a többi lesz hiteltelen. Tehát elég nagy védekezési
lehetőség a bérleti díjak emelése okán, hogyha valakit kihagyunk ebből. Tehát vagy
következetesek leszünk, és mindegy, hogy kit érint az ügy, meg hová ér el, megnézzük, vagy
pedig azt mondom, hogy akkor nem csinálunk semmit. Ez a másik kérdés.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám a lehetőséget a nem képviselők részére is. A
többször megszólított Medgyasszay Lászlónak adnék lehetőséget.

MEDGYASSZAY LÁSZLÓ: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Nemzeti
Földalapkezelő szervezet nevében köszönöm a meghívást. Sebestyén elnök úr azért nem tud
itt lenni, mert éppen birtokpolitikai tanácsülés van, és az én tisztem egyébként is a
kapcsolattartás, úgyhogy én fogok itt részt venni valószínű a továbbiakban is.

Annyit tudok mondani, hogy a Nemzeti Földalap kezelőjének, a törvény szerint ismert,
most van a felállítása, az átadás-átvétel törvény szerinti határidőkben az ÁPV Zrt.-től
megtörténik, január 2-tól már teljes kapacitással kezdünk bele. Tehát egyszerűbb lesz az
iratkezelés, ezt azért mondom, mert Budai Gyula is rosszul emlékeztetett engem, most én is
mondom neki, hogy Gyuszi, az iratkezelés gyorsabb és egyszerűbb lesz a Vidékfejlesztési
Minisztérium megfelelő jóváhagyásával. Tehát minden irat, amire szükség van, az eddig is
rendelkezésre állt, az Budai Gyula úrnak és itt a bizottságnak is rendelkezésére fog állni.
Ennyit talán hivatalból. De nem tudom megállni, hogy ne mondjak egy-két megjegyzést az
elhangzottakhoz.

Kedves Államtitkár Úr! A hitelesség tekintetében talán ez a jelenlegi kormány több
jogot vindikálhat magának mint az előző nyolc év. Azt gondolom, a hitelességét a
bizottságnak az adja meg, hogy ha azt végzi el, ami ki van róva. A nyolc év vizsgálatát. Én
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csak mint jelenleg kormánytisztviselő, de egykori képviselő tudom mondani, hogy az
ellenzéknek az ellenőrző szerepe a parlamentben van. A napi ügyek és a jelenlegi ügyek. Ezt
gyakoroltuk mi is, hiszen egy interpellációmat a parlament úgy fogadta el, hogy a kedves
miniszter urat le is szavazta. Tehát az ellenzék elég sok ügyben tudott interpellálni. Tehát ott a
terep, az egész parlament, az ellenzék részére. Én azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak a
hitelességét az adja meg, hogyha azt, amire nem voltam ott, ti szavaztátok meg, amire a
mandátumát kapta, azt végzi el tisztességgel.

Csak rá tudok erősíteni, hogy még bíróság is volt a 12 állami gazdaság folyamatában,
tehát még bíróság előtt is tisztázva lett, azt hiszem. De, ahogy Budai Gyula is említette, Keller
úr eléggé tevőlegesen vizsgálódott ezen a területen. Tehát mint kívülálló is azt gondolom,
hogy a bizottság akkor lesz hiteles, hogyha ezt a nyolc évet konkrétan és elfogultságmentesen
vizsgálja. Ezt így is fogja tenni, szerintem, és itt kell azokat az eredményeket felmutatni. Az
NFA részéről pedig minden támogatást megadunk, és én, ha személy szerint is tudok segíteni,
mindent megadok. Van munícióm, amit a bizottság elé tudok hozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Természetesen várunk minden olyan információt, adatot, akár
személyek megidézésével, akár papíralapon, ami további ügyeket vet fel, hogy a megnyitott
ügyek kivizsgálásában a tisztánlátást előreviszi. Kérdezném, hogy van-e hozzászólás még?
Parancsolj!

TELEKDY PÁL: Köszönöm a szót. Telekdy Pál vagyok, a Magyar Erdőgazda
Szövetség elnöke, most újra megválasztottak, még öt évig tudom szomorítani önöket is.
Nagyon örülök, hogy a vadászat kérdése itt szóba került. Olyan értelemben is, hogy a
vadászterületek állami és magán, ezek azért kapcsolódnak egymáshoz, és itt külön felhívnám
a figyelmet a bérleti díjakra, és ezeknek a megfizetésére. Nekem például 50 hektár erdőm
volt, most már fogy, de én még egy fillér bérleti díjat a húsz év alatt nem kaptam, és rengeteg
földtulajdonos van ugyanígy. Hát ezt mindenképpen ajánlom a szíves figyelmükbe.

A másik fontos téma, ami szintén még az előző nyolc évhez tartozik, a pályázati
pénzek kifizetése. Jelenleg is van olyan, ez nevezetesen a szaktanácsadói díjak, ami most már
egy éve nincsen kifizetve. Mindig volt egy aláírás, egy határidő, hogy mikorra, ez volt 2010.
február, utána március, aztán most valamikor december elejére, de még mindig egy vasat nem
látnak, ez elég komoly érvágás azoknak, akik a magánerdőben a szakmai színvonalat
próbálják tartani.

És még egy harmadikat ajánlok a tisztelt albizottságnak a figyelmébe. Itt történt 2500
hektár állami erdőtelepítés az NFA kezelésében, illetve akkor már a Nemzeti
Vagyonkezelőnél. Ezt érdemes volna megnézni, ugyanis itt a mi szövetségünk számításai
szerint 3,5-4 milliárd forint nemzetgazdasági kár keletkezett azzal, hogy az igen jó minőségű,
tehát én tudok 36 aranykoronás földekről is, ami erdő, tehát meg lett vonva az addigi,
zömében magánbérlőnek a bérleti joga, fel lett mondva, ingyen rendelkezésére adták ezt
állami erdőgazdaságoknak, és hát uniós támogatással beerdősítették, azonban arról
elfeledkeztünk, hogy az állami erdőgazdaságok csak a telepítésért kaptak uniós támogatást
nyolcvan százalékban, még hogyha mindez úgy történik meg, hogy magánszemélyekkel
végzik el, akár úgy, hogy bérbe adják az állami földet, akkor még járt volna az úgynevezett
kieső agrárjövedelem-pótló támogatás. Zömében tölgyerdőkről van szó, ami nagyon szép, de
ez 15 év és hektáronként és évenként olyan 50-60 ezer forint. Tehát ha felszorozzuk ezt,
Magyarországon a gazdálkodók nem kapták meg. Tehát itt azért valami kis felelősséget
érdemes keresni. Legalábbis annyira, hogy ez a jövőben ne forduljon elő. Köszönöm szépen.

ELNÖK:  Tessék! Kérem, hogy mutatkozzon be!
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DR. NESZMÉLYI KÁROLY: Köszönöm szépen. 1992 óta járok bizottsági ülésekre,
amolyan bizottsági külső szakértőnek számítok. A felsorolt témák közül két dologban tudok
segíteni: az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek 16 évig voltam a főigazgatója,
úgyhogy ami az azzal kapcsolatos, illetve az utódjával, az MGSZH-val kapcsolatos ügyek, az
nyilván, amihez én érdemben tudok hozzátenni. Itt elhangzott két téma. Az egyik az a
bizonyos autóügy, ami egyértelműen azután keletkezett, miután én onnan nyugdíjba mentem,
tehát nyilvánvalóan ez nem érinthet ilyen értelemben. Természetesen a múltját, meg az
előzményeit tökéletesen ismerem, de elhangzott itt, hogy van két számítástechnikai dolog,
ami körülbelül 4,5 milliárd forintot képvisel, ami nem működik. Ez nem egy elhanyagolható
összeg.

Azt szeretném csak megkérdezni, hogy ez milyen típusú ügy. Ez olyan típusú dolog,
hogy ez régen is ott volt már, csak valami miatt ezt most nem használják? Mert ugye ez
hangzott el, hogy ezt nem hasznosítják, tehát kvázi ez fölöslegessé vált, vagy ez azután
keletkezett, hogy én már nem voltam ott, mert ha azután keletkezett, akkor ehhez én nyilván
nem tudok hozzátenni.

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Elnézést kérek tőled, én nem azért vagyok itt,
hogy konkrét információkat adjak olyan vizsgálatokra, ahol személyi felelősség megállapítása
közelében vagyunk. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy a jelenlegi elnök, aki akkor
alelnök volt, neki tudomással kellett bírni dolgokról ebben a kérdéskörben. Tehát jelen
pillanatban nekem nem áll módomban olyan információt adni. Két fejlesztés van. (Moraj.)

ELNÖK: Kérem, hogy a kommunikáció lehetőleg egy irányú legyen.

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Azt szeretném mondani, hogy én nagyon
szívesen eljövök ide, de amiben olyan jellegű információk vannak, ami esetleg büntetőjogi
felelősséget vet fel, abban engedje meg a bizottság, hogy konkrétumokat ne mondjak.

DR. NESZMÉLYI KÁROLY: Ez teljesen természetes, én csak arra gondoltam, de
lehet, hogy ez is abba a körbe tartozik, amit te mondtál. Hogy ez időben mikor keletkező
fejlesztés? (Budai Gyula: Két-három év.) Jó, akkor köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány dologra én is reflektálnék. Itt hallottuk ezt a szót,
hogy politikai boszorkányüldözés, ezt nekem ma már volt szerencsém ma egy másik
bizottsági ülésen is hallani. A boszorkányüldözésről csak annyit, hogy próbáljunk meg ne
kettős mércével mérni. A Keller-féle – nyugodtan hívhatjuk ámokfutásnak az eredményét –
vizsgálatot egy karikával és egy áthúzott vonallal tudnánk jellemezni, tehát ott igazából
semmiféle jogszabálysértés nem történt, míg az általunk elvégzett munka kapcsán azért
vannak már kormányzati szereplők, akik bírósági ítéletre várnak vagy már meg is kapták azt
terhelő eredménnyel. De van itt még más dolog is, azt mondanám, hogy a sor bővülni fog. Ha
nem is személyesen, de például az adonyi eset kapcsán azért családi viszonyok elég könnyen
nyomon érhetők, amennyiben megvizsgáljuk, hogy kik voltak az MVH vezetői akkor, abban
az időben, amikor ezek az ügyletek zajlottak. Itt szeretnék kitérni arra, pont az erdőbérleti díj
világított rá néhány dologra. Való igaz, ez egy kezelendő probléma, de szeretném megkímélni
a bizottságot attól, hogy ilyenekbe belemenjünk. Valóban, ez egy komoly probléma, és
mindenképpen kezelendő, de úgy vélem, hogy nem a mi kompetenciánk. Nagyon sok
megkeresés, levél, anyag érkezett egyébként személy szerint hozzám is, és nem
elbagatellizálom a problémákat, de az, hogy a szomszéd beleszántott a földembe, és most
végre tegyenek rendet, ez valóban egy olyan probléma, aminek megvan a helye, ahol ezt lehet
jelezni és kérni a probléma orvoslását, de ezek nem mi vagyunk. Nagyon sok esetben
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sajnálattal kellett közölnünk az egyébként segítségre vágyó személyekkel vagy csoportokkal,
hogy valóban lehet látni, hogy komoly problémák voltak. Itt előkerültek még a ’90-es évek
elejéről a szövetkezeti vagyon kapcsán felmerülő problémák, amik megoldása legalábbis
kérdéses, de biztos, hogy nem a mi albizottságunk feladatkörébe tartozik, hiszen az
albizottság megalakulásakor behatárolták azt az időtávot, amiben nekünk vizsgálódnunk kell.
És igen, itt egy-két dolog részletébe belemehetünk, de a későbbiekben majd lesz lehetőség
erre.

Itt szóba került az MGSZH autóbeszerzése ismét, itt egy adatot hadd mondjak:
ötmilliárdért szereztek 838 járművet (Gőgös Zoltán: Bérlés! Nem beszerzés!) Jó, bérlés, attól
függően, hogy ezek kis teljesítményű autók, tehát nem limuzinokról beszélünk, és ezeknek a
értéke körülbelül hatmillió forint, vagyis visszaszámolva ez körülbelül hatmillióba kerül, az
autók megvásárlása ennek a töredékéből kivitelezhető lett volna. De elnézést, lehet, hogy
rosszul tettem, hogy a részletekbe mentem, mondanám azt, hogy tekintsük ezt a mai napot az
általános vitának és nyilván a konkrétumok tekintetében a részletes vitát – hogy egy kicsit
parlamenti szóhasználattal éljek – folytassuk majd le, amikor az adott témák előkerülnek.
Kérdezném, hogy van-e hozzászólás, kérdés. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, a magam
részéről megköszönöm mindenkinek a jelenlétet.

Az idén újabb albizottsági ülést nem tervezünk, azt hiszem, ezzel nem okozok
meglepetést. A jövő évben szeretnénk ezeket az ügyeket sorra venni, és ahogy a lehetőségünk
engedi, haladni ezekkel. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a részvételt, és az ülést
bezárnám. Köszönöm.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc)

Győrffy Balázs
a vizsgálóbizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


