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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 05 perc)

Elnöki megnyitó
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot

kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, megkezdjük a munkánkat. Formai kötöttségek
tekintetében nem vagyunk annyira szigorúan leszabályozva, mint egy általános bizottsági
ülésnél. A határozatképesség tekintetében nem szükséges megállapításokat tennünk.

A napirendet a kiküldötteknek megfelelően javasolnám elfogadni, és bele is
kezdenénk az első tárgyalásába. Köszöntöm a megjelent urakat, aki az AVOP Irányító
Hatóságának korábbi vezetői voltak: Ficsor Ádám és dr. Forgács Barnabás urakat. A magam
részéről nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívást, egyéb más albizottsági üléseken ez
sajnos nem volt mindenhol általános, és nagyon megtisztelő, hogy mégis ők ilyen
szempontból rendelkezésünkre állnak.

A Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület tevékenységével kapcsolatban
Ficsor Ádám és dr. Forgács Barnabás az AVOP Irányító Hatóság korábbi vezetőinek
meghallgatása

Az első napirendi pont első mozzanataként tisztelettel felkérném dr. Budai Gyulát,
hogy az ügyben tartson egy általános tájékoztatót, hol tart a kormánybiztos és munkatársai
munkája, utána pedig lehetőséget biztosítanék a kérdések feltételére. Úgyhogy átadnám a szót
Budai Gyulának.
Dr. Budai Gyula előterjesztése

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntöm
a bizottság tagjait, elnököt, alelnök urat. Az én feladatom a bizottsági meghívó alapján, hogy
abban a két ügyben, amelyben befejeztük a vizsgálatot, a konkrét tényekről tájékoztassam a
bizottságot. Egyet szeretnék leszögezni: nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, de én
igazán azokban az ügyekben, amelyekben már büntetőeljárás indult, vitatkozni nem fogok
tudni. Ott szerintem a vitát majd mindenkinek az adott hatósággal önmagának kell megvitatni.

Az elmúlt időszakban a kormánybiztosság a minisztérium felkérésére két olyan
ügyben folytatott vizsgálatot, amelyet a bizottság az előző ülésen a munkarendjébe vett és el
is fogadott. Az egyik ügy a Leader Közhasznú Egyesület tevékenysége vonatkozásában
lefolytatott vizsgálat. Az én információim szerint az ebben az ügyben keletkezett
büntetőfeljelentést a bizottság tagjai megkapták. Nincsen titok egyébként ebben az ügyben.
Mi az Állami Számvevőszék vizsgálata, illetve a minisztériumtól megkapott iratok alapján
folytattuk le a vizsgálatot, és ennek következtében tettünk bizonyos megállapításokat, és
ennek alapján éltem a kormányhatározatban azon jogosítványommal, hogy amennyiben mi
úgy gondoljuk, hogy közpénzek felhasználása során feltételezhetően bűncselekmény valósult
meg, akkor megtesszük a büntetőfeljelentést.

A Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület tevékenységével kapcsolatban mind az
ÁSZ, mind pedig az általunk bekért iratok alapján arra az álláspontra jutottam, hogy itt
valóban alapos gyanú van arra, hogy különböző bűncselekményeket követtek el.

Ennek fényében 2011. február 3-án megtettem a büntetőfeljelentést a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal felé. Megítélésünk szerint három olyan törvényi tényállás határozható meg az
ÁSZ-jelentés és az általunk lefolytatott eljárás során, ami egyrészt a számviteli rend
megsértésének vétsége, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének bűntette,
valamint hűtlen kezelés bűntette határozható meg. Rendelkeznek ezen iratokkal, és gondolom,
a kérdéseket a bizottság tagjai a meghívottaknak kell hogy feltegyék.

A mi álláspontunk szerint ebben az ügyben egyértelműen az határozható meg, hogy a
Leader Közhasznú Egyesület részére folyósított összeg nem úgy került felhasználásra, mint
amelyet a jogszabály, illetve az uniós rendeletek meghatároznak. Ebben az ügyben egyébként
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a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást rendelt el, tehát megindult a büntetőeljárás. A
nyomozó hatóság is osztotta az én aggályaimat, folyik az iratok beszerzése, és gondolom,
ebben az ügyben az érintett feleket meg fogják hallgatni.

Ebben az ügyben a mi álláspontunk szerint az adott időszakban az AVOP IH felelős
vezetői Ficsor Ádám és dr. Forgács Barnabás voltak, ezt egyébként az ÁSZ-jelentés és a
bekért iratok is igazolják. Illetve az MVH elnöke akkor Margitai Miklós volt ebben az
időszakban. Én ezért kértem a bizottság elnökét, hogy amennyiben ebben az ügyben
vizsgálatot kíván lefolytatni, akkor a két, általam említett személyt a bizottság hallgassa meg,
és akkor lehet tisztázni a dolgokat.

Azt azért szeretném elmondani, hogy szerintem azokat a kérdéseket, amelyeket a
büntetőeljárásnak tisztázni kell, ez a bizottsági meghallgatás nem fogja tisztázni. Tehát az egy
sokkal mélyebb vizsgálat az én megállapításom szerint. De természetesen a bizottság
elnökének a döntési jogkörébe tartozik, hogy az általam ismertetett ügyben milyen
személyeket hallgat meg. Az egyes napirend vonatkozásában ennyiben szerettem volna
tájékoztatni a bizottságot. Illetve a kormánybiztosság ebben az ügyben befejezte a vizsgálatot,
tehát mi ezt az ügyet a magunk részéről lezártnak tekintjük, ugyanis a büntetőeljárás
lefolytatása a hatályos jogszabályok szerint nem a mi hatáskörünk, hanem a nyomozó
hatóságé, jelen esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolnám, hogy következő lépésként a válasz
lehetőségét mindenképpen meg szeretnénk adni a tisztelt meghívottaknak, és azt gondolnám,
hogy az ő általuk meghatározott sorrendben kerülne erre sor. Parancsoljon!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Maradnánk az időbeli sorrendnél,
úgyhogy emiatt, ha megengedik, én kezdeném. Tisztelt Bizottság!

Meglehetősen régen a nyilvánosság előtt zajló ügyről van szó. Azok az állítások, amik
az egyébként bizottsági tagoknak megküldött dokumentumban és a feljelentésben is
megjelennek, gyakorlatilag 2009 második fele óta többször, több módon, mind a médiában,
mind a parlamentben elhangzottak, megjelentek.

Sajnálatos módon én abban az időszakban egy teljesen más szakpolitikai területen
dolgoztam és nem volt lehetőségem és módom részt venni abban a vitában, viszont ilyen
szempontból ez a mai lehetőség egy jó alkalom arra, hogy elmondjam az álláspontomat.

Az teljesen természetes volt, hogy eljövök és részt veszek ezen a mai eseményen és
rendezvényen, hiszen a pozitív és konstruktív hozzáállást feltételezem a bizottság részéről, a
kormánybiztos úr részéről is, bár ő teljesen világossá tette ebben a maga pozícióját, hogy ő a
maga tevékenységét ebben elvégezte. Én magam is konstruktívan szeretnék hozzáállni ehhez
a dologhoz. Pontosan ezért engedjék meg, hogy azt mondjam, nem úgy készültem és nem is
arra készülök itt a mai nap, hogy egy ilyen primitívségbe süllyedő politikai adok-kapok
legyen, hogy akkor most egy mondatos állítások egyik-másik oldalon. Sajnos ennél sokkal
bonyolultabb, összetettebb és átfogóbb ügy ez, ennek megfelelően egy részletes tájékoztatást
kívánok nyújtani a bizottság tagjainak, illetve minden kedves megjelentnek, a média
képviselőinek, akiket érdekel ez az ügy. Hiszen egyébként egy olyan ügyről van szó, ami
nyilván érdekes lehet sok mindenkinek.

Meglehetősen szerteágazó, bonyolult az alapprogram is, a Leader program, amihez ez
a kiragadott ügy kapcsolódik, de a konkrétan kiragadott projekt is, jogilag is, szakpolitikailag
is egy összetett környezetben jelenik meg.

Elöljáróban le kell szögezni, hogy ez a vizsgált téma egyébként három
irányítóhatóság-vezető időszakát öleli fel, mint ahogy ez a Budai Gyula által kiosztott
dokumentumban is megtalálható. Tehát ez a projekt az előtt kezdődött, mielőtt én magam
irányítóhatóság-vezető lettem, az én irányítóhatóság-vezetőségem idejére esik ennek a nagy
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része, és a projektnek a zárása pedig Forgács Barnabás időszakára. Arról majd nyilván ő fog
szólni.

Régen volt ez az ügy, 2006-2007 nagyjából, amikor én irányítóhatóság-vezetőként
ezzel foglalkoztam, és azt is el kell mondani, hogy bármennyire is fontos és jelentős
szakpolitikai program volt, és hát reményeink szerint a mai napig is az a Leader program az
irányító hatóság erőforrásainak azért ez egy meglehetősen kis részét tudta csak lekötni. Ne
feledjük, hogy ebben az időszakban van az AVOP program lezárása, egyrészt 100 milliárd
fölötti program, és igazi abszorpciós kihívással állunk szemben, hiszen nagy kérdés az, hogy
Magyarország tudja-e bizonyítani, hogy rögtön az első programozási időszakban teljes
egészében képes hasznosan és értelmesen lekötni az uniós forrásokat, ami erre az időszakra
esik.

Egy ennél még nagyságrenddel nagyobb feladat és kihívás az, amivel irányítóhatóság-
vezetőként foglalkoztam legtöbbet és szembesültem, ez pedig az Új Magyarország
vidékfejlesztési programnak a tervezése. Akinek esetleg ez nem lenne világos, ez egy 1350
milliárd forint elköltéséről szóló program, egy hét évre szóló program, amit az Európai
Unióval egy nagyon részletes, szakmai, civil egyeztetéseket is magában foglaló tárgyalás
során kellett véglegesíteni. Rengeteg nemzetközi tárgyalással, belföldi egyeztetéssel. De nem
elég, hogy ennek a programnak a tervezése zajlik, ennek a programnak a végrehajtási
rendszerére egy teljesen új logikát vezettünk be. Kérelmekkel, az MVH-n belül is, erről most
hosszan nem szólnék, mert szorosan nem kapcsolódik a témához, de az is sok energiát
lekötött.

Közösségi agrárpolitika reformjai, Health-Check-je van ebben az időszakban, és nem
beszélve arról, hogy az irányító hatóság vezetői alá további két, ettől tulajdonképpen teljesen
független, de nagyon fontos főosztály is tartozik. Tehát meglehetősen kihívás elé állít akkor a
bizottság, amikor egy ilyen meglehetősen régi időszaknak egy viszonylag pici szeletének egy
konkrét projektjére kérdez rá, de természetesen mindent megtettem, hogy a saját
emlékezeteimet ebben felidézzem és megfelelő tájékoztatást tudjak adni.

Azt kell hogy mondjam önöknek, hogy az eddigi viták, amik a sajtóban, illetve az
Országgyűlésben ezzel a projekttel kapcsolatban zajlottak, illetve hozzáteszem, bár nem
tisztem és nem is szeretném minősíteni azt a dokumentumot, amit Budai Gyula mutatott be,
de azt hiszem, hogy az a dokumentum is ebbe a hibába esik, ez az én véleményem, az három
megközelítésbeli probléma. Az egyik, hogy kiragadott részletek vannak rendre a programban,
nem az egészet átfogóan kívánja nézni. A második, és ez már egy nagyobb probléma, hogy
magának a  Leader-programnak, annak a szakpolitikai háttérnek, amiben ez a projekt zajlott, a
megértésének alapvető hiányosságai látszanak. Ma én ezeket igyekszem orvosolni.

A harmadik pedig az, hogy a vonatkozó jogi, jogszabályi hátteret, és itt elsősorban a
közösségi jogi háttérre gondolok - azt vélelmezem, hogy - hiányosan tárták fel, hiszen, ha
bizonyos közösségi, további jogi dokumentumokat végigtanulmányoztak volna, akár azok,
akik ebben eddig politikailag vádoltak, akár azok, ebben most jogi értelemben tesznek
feljelentést, akkor a kérdéseikre választ kaptak volna. Ez nem történt meg, de azért vagyunk
ma itt, hogy ezen segítsünk.

Ennek megfelelően kezdjük is azzal, hogy mi is ez az egész  Leader-program, hogyan
is alakul ez ki az Európai Unióban. Nagyon fontos megállapítást kell hogy tegyünk, hogy azt
mondjuk, az Európai Unióban a  Leader-program egy olyan program, amit nem szigorú
procedurális szabályok mentén definiálnak, hanem úgy nevezett hét alapelvvel. Csak hogy
világos legyek, itt nem kommunikációs hét alapelvről beszélek. A 1698/2005-ös tanácsi
rendelet definiálja hét alapelvvel a  Leader-programot. Ezek a terület alapú megközelítés,
tudjuk, hogy összefüggő területekre kell létrejönni ezeknek az akciócsoportoknak, alulról
fölfelé történő stratégiakidolgozás és -végrehajtás. Helyi partnerségek, helyi akciócsoportok
jönnek létre, amiben több szféra érintett. Integrált, több szektorális megközelítés, és itt jönnek
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már azok a szempontok, amik a mi ügyünk szempontjából igazán érdekesek. A hét alapelv
közé teszik be kötelezően alkalmazandó alapelvként, hogy hálózatot kell építeni a csoportok
között, ugye a networking, az angol alapelv szól erről, a kooperációt kell mind nemzetközi,
mind nemzeti szinten létrehozni és ösztönözni megint csak az irányító hatóságoknak, és az
utolsó az innováció szükségessége.

Ahogy az egyik Leader-szakértő fogalmaz, az az igazi innováció ebben a programban,
hogy ez így van definiálva és nem pedig szoros intézményi, jogi keretekkel, hanem
alapelvekkel, pont az a különbség a tradicionális vidékfejlesztési programokhoz képest, hogy
ez azt mondja meg, hogy hogyan hajtsunk végre fejlesztést, nem pedig azt, hogy mit tegyünk.
Hosszan lehetne még ezekről beszélni, de az idő kímélése érdekében közelítenék a témához.

Nézzük is, hogy mi a hozzáadott értéke ennek a programnak, mitől jobb ez, mint más
program. Milyen megfontolások kellenek, hogy a szakpolitikusok fejében járjanak, amikor
ezzel a programmal dolgozik. Megint csak hosszú szakirodalmi idézetekkel most nem
terhelném a bizottságot, csak konkrét pontokba szedve mondanám, de ha valakit ez érdekel,
természetesen külön, részletesen is ki tudom ezeket fejteni.

Maga a módszertan érdekes és értékes. Az egy hozzáadott érték önmagában, ahogyan.
Nemcsak a projekteket, fejlesztéseket kell nézni, hanem a módszertant, amin keresztül
megvalósulnak. Mert több szakirodalom is megállapítja, mind hivatalos bizottsági
dokumentumok, mind tudományosok, társadalmi tőkét teremt, közösséget épít egy-egy
térségen belül, ha ez jól van csinálva, végrehajtva. Érdemben növeli az innovációs
potenciálját a vidéki térségeknek. Nem akarok EU-s dokumentumokat idézni, amik a vidéki
térségek alacsony innovációs potenciáljáról szólnak. Nagy alkalmazkodóképességet jelent
speciális problémákra, és ami a mi szempontunkból talán még érdekesebb, hogy
típusproblémákra kitermeli a legjobb megoldást, hiszen mindenhol innovatív megoldásokat
alkalmaznak, de meg kell teremteni annak nemzeti és nemzetközi szinten is az intézményi
hátterét, hogy a jó típusmegoldások terjedni tudjanak és előbb-utóbb hivatalossá váljanak.

Sikertörténet ez az Európai Unióban, de látni kell, hogy hosszú sikertörténet. 1992-ben
kezdődik a  Leader-program kísérleti jelleggel.

ELNÖK: Képviselő úr! Elnézést, hogy a szavába vágok, de talán a római szerződésig
ne menjünk vissza. (Ficsor Ádám: Mint említettem '92-től van  Leader-program, a római
szerződés az jóval korábban, viszont a magyar csatlakozási szerződésig el kell hogy menjünk,
hogyha meg akarjuk érteni… Döntse el az elnök úr, hogy politizálni akarunk, vagy
szakmailag végigvitatni a programot. Ahhoz kell idő.) Azt gondolnám, hogy ebben semmi
politizálás nem volt, hogyha azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok önhöz, hogy a
Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület tevékenységével kapcsolatos problémákról
beszéljünk. Én azt gondolom, hogy vélelmezzük a szakmai felkészültséget a bizottság tagjai
részéről, tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy mégis miről szólt ez az egész.

Én ha politizálni akarnék, akkor belemennék a saját tapasztalataimba, hogy milyenek
voltak a Leaderrel kapcsolatban, Pápa környéki térségünkben voltak elég cifra dolgok. Én ezt
nem tenném, sokkal inkább ragaszkodnék a napirendhez, és tisztelettel kérem a képviselő

urat, hogy szíveskedjen tömörebben.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Megértettem. Igyekszem gyorsítani, de engedje meg, hogy
ragaszkodjak ahhoz, hogy a kontexusát, mert a Leader Egyesületről kell beszélnünk, azon
belül a Leader Központról, hiszen a kiadott anyag arról szól. Ebben az értelemben muszáj azt
látnunk, hogy milyen programra, mire is szerveződik ez az egyesület, és az a vélelem pedig,
hogy mindenki részéről szakmai felkészültséget feltételezhetünk, ez általában egy helyes és jó
vélelem, ugyanakkor a korábban megjelent nyilatkozatok, illetve a kiosztott dokumentumok,
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sajnos ezt a vélelmet önmaguk létével cáfolják, hiszen ezeket az alapelveket nem veszik
rendre figyelembe, amikor ezt a programot vizsgálják.

Na de akkor térjünk is a lényegre, és érjünk el arra az időszakra, ami minket érint. Mi
is az a gondolat, ami 2004-5-6-ban, amikor ez a program Magyarországon is indult,
meghatározza az Európai Unió gondolkodását a  Leader-programmal kapcsolatban. Ez az
úgynevezett Leader-mainstreiming. Arról van szó, hogy a korábbi kísérleti programot a 2007-
13-as periódusba, először a régi tagállamokban beemelik a hivatalos vidékfejlesztési
politikába. És az egész megértés szempontjából egy kulcsfontosságú momentumhoz értünk el.
A régi tagállamoknak 15 éve volt felkészülni arra, hogy egy főáramú politikába került nagy
összeg fölött rendelkező  Leader-programot valósítsanak meg. Magyarországnak erre sokkal
kevesebb idő állt rendelkezésre. Egyébként még az előző Orbán-kormány idején, 2000-2001-
ben volt egy kísérleti  Leader-program, és most értük el oda, amiről a mai ülésünk
elsődlegesen szól, az pedig a 2004 és 2006 közötti AVOP, de valójában az egy plusz kettes
szabály miatt ennek a 2008-ig kinyúló része az AVOP  Leader-program.

Tehát azt kell látnunk, hogy amikor az AVOP  Leader-program Magyarországon
elindul, akkor az Európai Unió azért engedi egyáltalán ezt a programot Magyarországon és az
új tagállamokban megvalósítani, mert akkor már látják, akkor már az világos, hogy az új
programozási időszakban - az 2005-ben megjelenik, tehát ez már számunkra is ismert, amikor
itt szakpolitikai döntéseket hoz az irányító hatóság, hogy - egy főáramú, átfogó
vidékfejlesztési program lesz, ergo azért engedik nekünk ezt a programot megvalósítani … itt
egy bizottsági dokumentumot hadd idézzek önöknek egészen konkrétan, ami azt mondja ki, a
Leader mainstreaming részben hozza egyáltalán azt, hogy hat tagállam az újak közül volt az,
amelyik felismerte azt, hogy érdemes ezt a programot a csatlakozás után közvetlenül
kipróbálnia, hogy 2007-13 között egy sokkal nagyobb szabású programba tudjon ezzel
kapcsolatban belemenni. Tehát muszáj látnunk, hogy az AVOP  Leader-program, miközben
önmagában is egy nagyon fontos és értékes program, ezer településen, 3-4 ezer projekt
valósult meg a keretében, több mint hatmilliárd forint értékben valósultak meg projektek, de
az igazi jelentősége abban áll, hogy ez az előszobája a 2007-13 utáni  Leader-programnak.

Hozzáteszem és hogy jogilag is pontosak és precízek legyünk, idézzük akkor ide a
csatlakozási szerződést. Ami nagyon világosan fogalmaz a Leader típusú
kezdeményezésekkel kapcsolatban. Támogatást nyújtható azokra az intézkedésekre, amely a
vidéki közösségek helyi vidékfejlesztési stratégiák kidolgozására és végrehajtására történő

felkészítéséhez szükséges képességek megszerzését segítik elő. Ez van a csatlakozási
szerződésben, ami nagyon világos iránytű volt minden olyan tisztviselőnek, akinek európai
uniós programokkal kellett foglalkoznia.

Összességében azt kell látnunk, hogy mindazokat, amiket eddig elmondtam, ezek
alapján az alábbi szakpolitikai döntések születnek 2006 közepén az FVM-ben. De
hozzáteszem, hogy ekkor már az új programozási időszakra készülünk. Még ugyan fut az
AVOP program, akkor leszek én irányítóhatóság-vezető, a közbeszerzésen már túl vagyunk,
de ki van választva a Leader központ, tehát sok adottság között felismerve ezeket a dolgokat,
amiről eddig beszéltem - sokkal hosszabbra terveztem, de látom elnök úr türelmetlenségét,
ezért ezt most lerövidítettem -, az alábbi döntéseket hoztuk meg. Ez fontos.

Az első, hogy Magyarország járjon élen az új tagállamok között a  Leader-program
kiterjedtségét, az erre költött forrásokat tekintve a következő programozási időszakban. Kettő:
fogadjuk el, hogy mainstreaming van. Ugyan az Európai Unió a 1698/2005-ös rendeletében
lehető teszi az új tagállamok számára, hogy csökkentett mértékben vezessék be a  Leader-
programot úgynevezett feesing in jelleggel, ezt ne válassza Magyarország, hozzáteszem, ez
általában is jellemző volt az előző agrárkormányzatra, hogy azt gondoltuk, hogy amit a régi
tagállamok maguknak kiharcolnak és kiküzdenek, az nekünk is inkább jó. Egy hosszú vitát
tudnék nyitni az SPS-ről, de ebbe most tényleg ne menjünk bele.
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A harmadik, az ország teljes területét fedjék le a helyi közösségek. Ez egy nagyon
fontos döntés volt, hozzáteszem, hogy ebben az időszakban, a programozás elején mi úgy
gondoltuk, hogy két típusú közösség lesz, a Leader és a Leader-szerű közösségek. Még a
bizottsággal való egyeztetés folyamatában alakult az ki, hogy egységes közösségek legyenek,
ebből lett a mai 96 helyi akciócsoport, amelyek a hármas tengely megvalósításában is
közreműködnek és a  Leader-programot is ők bonyolítják.

És az utolsó pont, ami megint csak nagyon fontos, hogy nem kapnak kizárólagosságot
az AVOP-os csoportok. Az AVOP Leader Pluszban is elindultak csoportok. Bizonyos
előnyhöz jutottak pontozásnál és a többinél, de nem azt mondtuk - amit egyébként az Európai
Unió lehetővé tett volna - hogy egy az egyben azokat a csoportokat átemelni, hanem
mindenkinek legyen meg a lehetősége, hogy egy új nekifutással alakuljon ez ki.

A központ jogi hátteréhez látni kell a csatlakozási szerződést, látni kell az AVOP-
dokumentumot és az AVOP PKD-t, látni kell a strukturális alapokra vonatkozó szabályokat,
látni kell természetesen a hazai jogszabályokat, és van egy olyan dokumentum, amit rendre
kihagynak az értelmezésből, pedig talán az a legfontosabb. Maga a csatlakozási szerződés is
hivatkozik rá és utána a PKD is, hiszen az vitatható, hogy most ez jogi direktíva-e, hiszen egy
bizottsági közlemény a 2000/C139/05-ös számú bizottsági közlemény az, ami rendre kimarad
azokból a jogászi értelmezésekből, amik eddig a programmal kapcsolatban a jobboldali
médiában vagy akár a kiosztott dokumentumban nyilvánosságra kerültek. Ennek az
értelmezése nélkül természetesen jóval nehezebb a programot megérteni.

A központ kiválasztásáról.

ELNÖK: Esetleg ezt az általunk ismeretlen részt, ha röviden ismertetné… Mert azt
gondolnánk, hogy senkinek nincs a jogi almanach a fejében, hogy ez pontosan mit is jelent.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Ez az, ami miatt egyébként gyakran szemmel láthatóan
kesze-kuszaság van ezekben a dolgokban, hiszen az Európai Unióban 2000 és 2007 között,
amikor is az AVOP  Leader-program fut, ekkor még nem a hivatalos vidékfejlesztési politika
része a Leader, hanem úgynevezett közösségi kezdeményezés. És a közösségi
kezdeményezést közvetlenül Brüsszelhez kell pályázni, teljesen más típusú szabályrendszer és
logika vonatkozik rá. Ehhez képest Magyarországon pedig a strukturális alapok fő szabályai,
az EMOGA fő szabályai lesznek érvényesek a  Leader-programra, de mind a csatlakozási
szerződés, mind a strukturális alapokat programozó dokumentumok lehivatkozzák mint uniós
jogalapot a közösségi kezdeményezést. Ez azt jelenti, hogy természetesen figyelembe kell
venni a strukturális alapokra vonatkozó, gyakran valóban nagyon procedurális, feszes
szabályokat, de a célrendszerről ez nagyon keveset mond. Arra pedig kiutal, erre a közösségi
dokumentumra, ami arról szól, hogy mint közösségi kezdeményezést hogyan kell a Leadert
végrehajtani. Hozzáteszem hosszan beszél ez a program a  Leader Központról is, kb. két
oldalon keresztül. Ha összehasonlítják a  Leader Központ által elvégzett feladatokkal, szinte
szó szerinti fordítását találhatják meg, hiszen az abból lett adaptálva sok szempontból.

ELNÖK: Képviselő úr, bocsánat, nem akarok rendszert csinálni ebből, hogy
közbeszólok. Én azt gondolnám, hogy talán mindenki előtt világos, bár óvatosan élek most
már ezzel a szófordulattal, hogy a Leader egy támogatandó és pozitív dolog. Nagyon jó
tapasztalatok vannak az Európai Unió korábban csatlakozott tagországaiban. Azt gondolnám,
hogy az sem képezi vita tárgyát, hogy a Leader hálózatszerűen kell hogy működjön, és ennek
a hálózatnak kell hogy legyen egy csomó pontja, ami igazából a mai megbeszélésünk tárgya.
Tehát ezeket az alapvetéseket nyugodtan megtehetjük. Még egyszer szeretném kérni, hogy a
Leader Közhasznú Egyesület tevékenységéről, nem a megalakulásáról és nem a kialakulása és
az uniós háttér az, ami itt lényeges, hanem történt egy vélelmezhetően, majd nyilván ezt a



- 12 -

hatóság eldönteni, de egy vélelmezhetően nem szabályszerű pénzkijuttatás, pályáztatás. Ezt a
problémakört szeretnénk mi megismerni.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Az én vélelmeim, sőt nekem nemcsak vélelmem van,
hanem tudásom is, ez az, hogy ez a vélelem nem helyes. Viszont azt hiszem elnök úr, hogy
akkor viszont van egy probléma, hogyha ön engem, minket a Leader egyesületi
tevékenységéről akar kérdezni. Azt tudom önnek elmondani, hogy irányítóhatóság-vezetőként
nekünk milyen kapcsolatunk volt a Leader Egyesülettel, és mi milyen szakpolitikai
megfontolások alapján hoztunk döntést azokban a kérdésekben, amik a Budai úr által jegyzett
dokumentumokban is megtalálhatók. És most tértem volna rá a közbeszerzéshez, a
kiválasztáshoz.

Hogyan lett kiválasztva a központ? Megint csak azt kell mondjam önöknek, hogy ez
arra az időszakra esik, amikor én nem voltam az irányító hatóság vezetője. Emiatt itt nem
tudok a részletekről minden módon kiterjedően válaszolni, de szeretném azt visszaigazolni,
hogy én magam is úgy gondolom mint későbbi irányítóhatósági vezető, hogy az elődöm
ezeken a pontokon helyes döntéseket hozott jogi értelemben és szakmailag is. Itt az a vita
tárgya, csak hogy ezt értsük, hogy közbeszerzésen vagy pályázaton kell-e kiválasztani ezt a
központot. Itt két joghierarchiában azonos szinten lévő jogszabály mond egymásnak ellent, és
az FVM akkori irányító hatósága – még egyszer mondom – véleményem szerint helyesen azt
az utat választotta, hogy a szigorúbb rezsimet alkalmazzuk. Azt hiszem, mindenki számára,
aki egy picit is ért ehhez a világhoz, a közpénzügyek világához, egyértelmű, hogy egy
közbeszerzés esetében sokkal több a garanciális elem, sokkal több a nyilvánosságra
vonatkozó elem, egy sokkal hatékonyabb és nagyobb átláthatóságot lehetővé tevő közpénz-
felhasználási mód, mint a pályázat, hiszen törvényben szabályozott garanciái vannak. Tehát
szerintem helyesen döntöttek ekkor. Ezt itt vitatják.

Azért érdekes ez, mert utána még egy nagyon hasonló dolgot vitatnak, ami már az én
irányító hatósági időszakomra esik, hisz ez a megközelítés később is jellemző volt az irányító
hatóságra, hozzáteszem, a kifizető ügynökséggel, az MVH-val teljes egyetértésben javasolták
a kollégák egy technikai módosítás elvégzését a szerződésben, az én IH-vezetőségem alatt,
amikor is az elszámolás lett átalakítva, szerződés jellege és típusa. Csak hogy világos legyen,
eredetileg egy olyan szerződésről volt szó, vállalkozói szerződés, ahol, hogyha az
eredményeket tudja igazolni a vállalkozó, ebben az esetben az egyesület, akkor benyújtja róla
a számlát, és ha valóban az eredmények teljesültek, akkor nem kell nézze, hogy milyen
költséggel, hogyan mit költött el, ki kell fizetni. Ehhez képest mi sokkal szigorúbb rezsimet
fizettünk be, az állami támogatási szabályok hatálya alá helyeztük ezt a programot, és egy
nagyon-nagyon részletes elszámolást, teljesítési dokumentációt kértünk be innentől kezdve
előre nézve, az egyesülettől.

Hogy nagyon-nagyon világos legyen, majdnem azt mondtam, hogy sarkítok, de az az
igazság, hogy nem sarkítok, mert mégis csak ez a tény. A feljelentésben az áll, hogy azért
merül fel bűncselekmény gyanúja, hogy az AVOP irányító hatóság korábbi vezetői a
szigorúbb közpénz-felhasználási rezsim szerint döntöttek. Akkor jártunk volna el jól a
feljelentő szerint, ha nem ezt tesszük, hanem egy ennél lazább szabályozást. Mind a
kiválasztásnál, mind a szerződéskötésnél. Hát hogyha ezt valaki végiggondolja, akkor láthatja,
hogy itt azért van némi hiányosság ebben a megközelítésben.

A következő gyakori felvetés, amely megjelenik szintén ebben a dokumentumban, ami
azt vitatja, hogy mire is volt jogosult a központ, milyen feladatok elvégzését kellett és lehetett
megtennie. Fontos ebben látnunk, hogy a jogilag legrelevánsabb dokumentum, amire rendre
hivatkozás történik, az egy nagyon egyszerű meghatározást tartalmazott. Költségnemeket jelöl
meg, igénybe vett szolgáltatást, munkaerőköltséget, irodai beszerzési költséget, és a többi.
Kvázi olyan számviteli költséget, amibe tulajdonképpen minden beleférne. Természetesen én
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nem amellett érvelek, hogy bármit tegyünk bele, én csak amellett érvelek, hogy nézzük meg,
hogy melyek azok a jogszabályok, amik valóságosan megmondják nekünk és valóságosan
iránymutatók arra, hogy mik is voltak az elszámolható költségek.

Ebben megint csak muszáj azt kérnem, elnök úr, hogy idézhessük ide az AVOP PKD-
nak a vonatkozó részét, amelyik „a Leader Plusz intézkedés specifikus céljai között
tartalmazza megfelelő módszerek és lehetőségek biztosítását a helyi szintű közösségi
részvétel és szervezettség javítására a vidék fejlesztése érdekében, másrészt a helyi szereplők
fejlesztésekben történő részvételének ösztönzését az alulról jövő kezdeményezések kialakítása
és megvalósítása érdekében, és végül operatív célként tartalmazza az elért eredmények,
tapasztalatok és tudás átadását, információk és következtetések rendelkezésre bocsátását”.
Amikor ezek után az az állítás van, hogy a képzés nem elszámolható költség, ez egy teljesen
értelmezhetetlen állítás. Költségnembe nyilván és világosan belefér, ha valaki pedig azt akarja
állítani, hogy az elért eredmények, tapasztalatok és tudás átadásának nem egy világos módja a
képzés, akkor az azt hiszem, hogy megint csak – nem akarok itt rosszízűen tréfálkozni azzal,
hogy a magyar nyelv védelmében milyen problémák is vannak manapság az országban, de
akkor – a magyar nyelvvel lehet valami értelmezési probléma, hogyha nem értjük ezt, hogy
ennek természetesen ez része tud lenni. Erről is hosszan lehetne még beszélni, mert ez több
költségnemnél felmerül teljesen érthetetlenül, hogy ez mitől ne lehetne célja, nem beszélve
egyébként, hozzáteszem, a korábban említett bizottsági közleményről, ami részletesen, szinte
felsorolásszerűen tartalmazza ezeket a dolgokat.

Végül az alapszerződésben valóban bekövetkezett egyetlen lényeges módosítás az én
IH-vezetőségem alatt. Voltak technikai módosítások, amiről korábban beszéltem a
bonyolultabb elszámolás érdekében, és a többi, de van egy darab lényeges módosítás. Egy
olyan igény merült fel időközben, hogy egy közbeszerzés keretében egészítettük ki a meglévő
szerződést. Hogy teljesen világosan legyen, mivel egy olyan hálózattal, ami két csoportonként
egy embert rendelt ahhoz hozzá, ugye 35 embert, csak hogy világos legyen, a csoportok
mondták meg, ők választották ki, ők tettek javaslatot, hogy kik legyenek ezek az emberek,
olyan embereket, akiknek az volt a feladatuk, hogy a Leadernek azt az adminisztratív
tudásfejlesztését is segítsenek elvégezni, ami legalább olyan fontos, mint ahogy az elején erről
hosszan beszéltem, most azt idézném ide vissza, hogy az abszorpciós kapacitás meglegyen,
hogy a módszertana jó legyen, hogy ezen keresztül nőjön a vidék EU-forráshoz való
hozzáférési képessége és kapacitása.

Megtanulják ezt az EU-konform pályázati rendszert. Hogy nagyon világos legyen, ez
az alapvető feltétele volt annak, hogy 2007-13-ban, amikor körülbelül húszszorosára nő a
Leaderre költött összeg, egyáltalán esély legyen arra, hogy felhasználható legyen ez az
összeg. Hozzáteszem az MVH-nak az adminisztratív kapacitása is olyan volt, hogy az N+2
miatt le kellett zárni időben a programot, itt meg a strukturális alapokra vonatkozó szabály lép
életbe, és azt is figyelembe kell venni, hogy az MVH-nak nem volt meg az az elégséges
adminisztratív kapacitása, hogy kellett egy kapcsolódási pont. Az, hogy ők felvetik ezt egy
külön közbeszerzésben, ha másnak kellett volna elvégezni, sokkal-sokkal drágább, hiszen itt
már az alapinfrastruktúra megvolt és adott volt, ebből a pénzből és összegből gyakorlatilag
csak bérek kerültek kifizetésre, meg azoknak a kollégáknak az utazási költségei, akik ezt a
feladatot végezték, és természetesen a csoportok nem végezhették ezt a feladatot, hiszen ott
egy olyan feladatkörről volt szó, ami nem a csoport része, de nem is az adminisztráció része,
hanem a közte való kapcsolat megteremtéséről szólt. Arról nem is szólok, hogy
költségnemként természetesen megfelel, hiszen munkabérről beszélünk.

Szeretném önöket megnyugtatni, mert látom az elnök úr mogorva tekintetét, hogy
mint ahogy az elővezetett témákban is a vége felé járok, még két nagyobb dologról kell
röviden szólni. Igyekszem nagyon rövid lenni, de muszáj ezekről szólni, mert ezekkel
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kapcsolatban is közkeletű, könnyen cáfolható félreértések – remélem, hogy félreértések és
nem tudatos elferdítések azok, amik – zavarhatják a képet.

A központ tevékenysége 2007 végéig tartott jogszabály szerint és szerződés szerint.
Az világos volt, hogy abban a formában nem folytatja a munkáját a program az új
programozási időszakban. Az is világos volt, hogy ilyen nagyon bonyolult, Magyarországon
elsőként megvalósított programnál, amikor 2006 legelején kiírják, az akkori IH-vezető
gondolt valamit, hogy hogyan lehet ezt a programot végigcsinálni 2007 végéig. Itt vagyunk
abban a helyzetben, hogy látjuk, hogy mi az, ami nem úgy teljesül. Nem az eredeti terveknek
megfelelően ment és látjuk, hogy mire van valóságosan igény. Magyarul itt van egy
projektlezárási feladat, aminek vannak abszorpciós szempontjai, természetesen a jogszabály
adta keretek között, és vannak szakmai szempontjai, hogy mi az, amire a leginkább tudjuk
használni ezt a lehetőséget, ami még ekkor az irányító hatóság rendelkezésére állt. És ennek
megfelelően volt egy szerződésmódosítás, amit megint csak nagyon gyakran értenek félre,
hiszen - lehet, hogy csak nekem furcsa ez, de számomra picit abszurd, hogy – többletforrás
nélkül többletfeladat kerül kijelölésre. Nem arról van szó, hogy még adunk forrást,
többletfeladatokat adunk nekik, hogy teljesen világos legyen. Ami a lezáráshoz kapcsolódik,
azt teszi célszerűvé és ésszerűvé. Mi is ez a feladat? Ez a feladat az, hogy a meglévő
szervezeti tudás, hiszen rengeteg szakértő dolgozik a központban, a központ körül,
felhalmozódott a tapasztalat a rendszerben, hogy ezt a tudást szervezeti tudásból,
dokumentált, leírt tudássá tegyük, ezt célozza ez a módosítás. Azt hiszem, hogy megint
ideidézhetném a PKD-t, a tudás és a tapasztalatok összerendezése és elemzése, bocsánat, ez
nem a PKD volt, ez maga a közösségi közlemény és joganyag. Mert a tudás és tapasztalatok
összefoglalása, összerendezése és elemzése nem nagyon tud máshogy megvalósulni, mint
ahogy ezt itt előírtuk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy alkalmas és életszerű döntés volt,
amit itt a végén meghoztunk.

Ezzel kapcsolatban fel szokták vetni, hogy hogy is van az, hogy az utolsó időszakban
hogy is használta fel ezt a központ. Természetesen a központ is használhatta, használta föl,
hiszen záró rendezvényei, záró ügyei voltak. Egy. Kettő: jogi értelemben a központnak ez
önmagában, alanyi jogon tevékenysége. Harmadik értelemben pedig, hát itt azért a központon
túlmutató dolgok voltak. Nagyon hosszan szóltam az elején arról, hogy a 2004-2006 közötti
Leader az előszobája a 2007-13-asnak, ergo ezt oda kellett mindenképpen becsatornázni.

Hozzáteszem, én eddig a pontig voltam irányítóhatóság-vezető, ezután mással
foglalkoztam.

Összefoglalva azt látom, elnök úr kérdésére, hogy milyen volt ez a tevékenység napi
szinten, nem tudok napi szinten válaszolni, sok más feladat mellett egy pici energiám jutott
erre, de az biztos, hogy rátették Magyarországot a nemzetközi Leader-térképre. Ennek egyik
legszimbolikusabb eseménye, mikor Mariann Fischer Boel biztos asszony is egy olyan
rendezvényen vett részt, amit ez a központ szervezett. Ezt nehéz számszerűsíteni, de szinte
felbecsülhetetlenül fontos egy magyar tagállam számára, ami sok-sok vitában áll az unióval,
hogyha magával a biztossal tud közvetlen kapcsolatot kialakítani. A harmadik dolog, hogy
azon a néhány rendezvényen, amin én magam is részt vettem, nem volt sok ilyen, de volt
néhány, ott nekem a benyomásom az volt, hogy professzionálisak, jól működnek, és az utolsó
dolog pedig az, hogy kevés olyan szervezet van Magyarországon, amit az általa
célcsoportként tekintette helyi akciócsoportok utána levélben kértek, hogy ennek a
tevékenysége folytatásra kerüljön, különböző kiértékelő kérdőívek, amik a központ
munkájáról szóltak, azok pedig nagyon pozitívak voltak.

Összefoglalva, azt hiszem, hogy a központ és a Leader Egyesület érdemben járult
hozzá a kitűzött szakpolitikai céljainkhoz, ahhoz, hogy erre az időszakra, 2008 elejére
teljesítettük, amit vállaltunk. Magyarországon volt az új tagállamok közül az egyik
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legmagasabbra beprogramozott összeg, és az ország teljes lefedése megvalósult. Ahhoz kellett
ez a kapacitásnövelő lehetőség. Köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezném a sajtó megjelent képviselőit vagy inkább
tájékoztatásul közlöm velük, hogy az anyag, amiről vitatkozunk, az mindenki számára
elérhető. Ezt annak apropóján mondom, hogy többször közbeszóltam, az elolvasása után majd
mindenki megítéli, hogy ez mennyire feltétlenül volt köthető a most hallott beszámolóhoz,
amit így megköszönünk.

Most megadnám a lehetőséget a bizottsági tagoknak, hogy kérdéseket tegyenek fel.
Van-e igény kérdésre?
Kérdések

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nem is annyira kérdés lesz, de
egy másik olvasatból szeretném ezt a történetet elmondani, és ígérem, hogy nem fogok egy
órát ráfordítani, de öt perc alatt sem tudok vele végezni. Én akkor, ebben az időben, 2000-től
a Magyar Leader Szövetség elnöke voltam, ezért ezt a történetet civilként, vidékfejlesztőként
éltem meg. Ebből az olvasatból bizony picit másképp néz ki ez a történet, amit most
hallottunk képviselőtársamtól. Amikor próbálja az időpontokat elszelektálni, hogy mitől volt
ő az irányító hatóság vezetője és mitől nem, én azt hiszem, hogy amikor 2005-ben ott ültünk a
Hungexpo konferenciatermében, és a Leader Egyesület létrejött, akkor Ficsor úr a Pásztohy
államtitkár úrnak a kabinetfőnöke volt, és akkor nem titkoltan, hiszen akkor ez publikusan is
elhangzott, a kabinetfőnök úr nevéhez fűződött a Leader Egyesület létrehozása. Mint ötlet, és
egyáltalán, hogy a Leaderrel mit kell csinálni, ezt akkor abban a minőségében kapta meg,
hogy Kazáron volt bejegyezve a „Balegyenes” nevű szocialista ifjúsági mozgalom, vagy nem
tudom, mi volt a pontos neve. Gyakorlatilag ebből a kazári fészekből repült ki mindenki, aki
aztán később az MVH-nál a Leaderrel foglalkozott. Ezért nem gondolom, hogy ennyire el
kellene határolódni vagy csak azt az időszakot vizsgálni, amikor az irányító hatóság
vezetőjeként volt hozzászólása, mert ez nem így van, ez volt előtte is. Azt nem állítom, hogy
akkor aláíró vagy döntéshozó volt, de eszmei szerzőként ott volt.

Ez a Leader Egyesület úgy jött létre, hogy megcáfolta az akkori civil gondolkodást. Mi
is tudtuk, hogy mi a Leader, mi is el tudtuk volna mondani a történetet 1992-től vagy még
korábbtól, hogy miért is volt erre szüksége az uniónak. De ezt meghagyom a jogászoknak,
amikor itt jogszabályok és egyéb összegek feletti bűncselekménnyel gyanúsítható
felhasználásról van szó.

Én társadalmi szempontból vádolom az akkori irányító hatóságot, Ficsor Ádámot,
Forgács Barnabást és mindazokat, akik részt vettek ebben. Ez persze nem büntető vád, én
abból a szempontból vádolom, hogy akkor mekkora kárt okoztak a vidéken valódi
vidékfejlesztésben gondolkodó civilek és magánszemélyek lelkében.

Ez tehát így kezdődik, hogy létrehoztak egy olyan egyesületet, amibe belépni nem
lehetett. Tehát azok a szép elvek, amit felsorolt képviselőtársam, az a hét Leader-elv, én is fel
tudom sorolni, de most nem fogom megismételni. Abban bizony nem az van benne, hogy egy
olyan civil szervezetet kell létrehozni, amelyet a király ellenzékeként a kormány madzagján
lehet rángatni. A Leader Egyesület a megalakulásától kezdve egy ilyen egyesület volt. Mikor
próbáltunk belépni, azok, akik a kísérleti programban részt vettünk, amit a polgári kormány
hozott létre, és én akkor sem tartoztam a Fideszhez, most sem a Fideszt képviselem, de annak
az eljárásrendjét, a meghívásos voltát, a tiszta folyamatokat bizony tudom tanúsítani.

Mi akkor már négy éve tudtuk, hogy mi az a Leader, én magam Galgahévízen 1999-
ben rendeztem meg - a Gally Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány igazgatójaként – azt a
konferenciát, amelyre 14 külföldi Leader-szakértőt hívtam meg. A bizottságból, a Leader
obszervatóriumtól és mindazoktól, akiknek tízéves tapasztalatuk volt. Tehát nem fedi a
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valóságot az, hogy nem voltak előkészületek, hogy a magyar társadalom nem készült fel erre.
2004-ben gyorsan kellett csinálni és szabálytalanságok árán.

Nos tehát, ugorjunk egy nagyot. Létrejött ez az egyesület 2005-ben, ebbe az
egyesületbe mi, akik civilként vidéket akartunk fejleszteni, nem tudtunk belépni. Érdekes
módon egy olyan civil szervezet, amelyiknek a kapuit nagyon tágra kellett volna nyitni, ebben
csak pártoló tagok lehettek tagok. Tehát itt már kezdődött az, hogy valami gyanús volt. Ebből
már egyértelműen látszott, hogy dehogy engedünk oda olyanokat, akik majd belepofáznak a
dolgokba, és valami mást akarnak, mint a kormány, a kabinet vagy az irányító hatóság,
nevezzük bárminek, ez egy fészekalja volt, ez a „Balegyenes” nevű ifjúsági szervezet,
ahonnan ezek kinőttek.

Utána jött a Leader Egyesület pályázati kiírása a  Leader Központ létrehozására. Uram
bocsá’, ebben mi is érdekeltek voltunk, mert mi is adtunk be pályázatot egy konzorcium
keretében erre a közbeszerzési eljárásra. Képviselőtársam hosszan ecsetelte, hogy ez a
közbeszerzési eljárás sokkal szigorúbb volt, és ezért most mindannyian dicsérettel halmozzuk
el az akkori döntést. Ez a közbeszerzési eljárás szabálytalan volt. Mi ezt akkor megtámadtuk,
a szabálytalanságot a közbeszerzési bizottság elfogadta, csak éppen egymillió forint
büntetéssel illette azt, aki az első helyezett lett, nevezetesen az a konzorcium, amelyben a
Leader Egyesület is benne volt. Az akkor néhány hónapos vidékfejlesztési múltra
visszatekintő, sebtében létrehozott Leader Egyesület, amibe nem lehetett belépni civileknek.
Na most, én nem dicsérettel illetném azt, hogy közbeszerzési eljárás útján választották ki a
Leader Központ létrehozására a jogosultságot, ami természetesen a Leader Egyesület lett.
Amikor ez létrejött, nem tudtunk mást tenni, mint ajtódöngetés és követelőzés révén, így a
civilek, akik akkor már a vidéket fejlesztettük Leader-módon, szerettük volna, hogy
létrejöjjön a monitoring bizottság. Létrejött egy Leader monitoring albizottság. Mert ugye
nehogy a monitoring bizottságba beengedjék azokat, akik akkor már 5-6 éve a Leaderrel
foglalkoztak, mert akkor ott bele fognak dumálni a dolgokba, 50 százaléknál nagyobb volt a
kormányzati képviselők aránya ebben a bizottságban. Tehát magyarul olyanok döntöttek a
Leaderről a monitoring bizottságban, a főbizottságban, hogy így mondjam, akik egyértelműen
a kormány zsinórján voltak rángatva.

De hogy betömjék a szánkat, létrehozták a monitoring albizottságot. Na ezen az
albizottságon legalább elmondhattuk a véleményünket, és mi azt hittük, hogy jaj, de jó, most
mi bele is szólunk a dolgokba. Amikor akkor államtitkár úr, most Ficsor képviselő úr megunta
ezt a belepofázást, most egyszerűen megszüntette ezt a monitoring bizottságot. Se szó, se
beszéd, csak éppen mivel a minisztérium munkatársai voltak azok, akiket mindig összehívtak,
egyszerűen nem hívták össze többet. Nem fogunk itt ezzel foglalkozni – gondolták.

Menjünk tovább, 2006 január. Ekkor én magam egy gesztor szervezetnek voltam a
vezetője, mint mondtam, ez a Gally Alapítvány, a korábbi munkájára tekintettel a térség
polgármesterei egy civil szervezetet bíztak meg a gesztorsággal. Tehát azért ez nem kis dolog,
és ez a vidékfejlesztési munkánk elismerése volt. Tehát így mint gesztorszervezet, 2006
januárjában kapunk egy szerződéstervezetet, hogy egy szórólapot szeretne készíteni a  Leader
Központ, és akkor ez, gondolom, ezekből a pénzekből, ha így az időpontokat összerakom,
ebből talán ez a 700 milliós összeg lehetett – 783 millió, most olvasom -, amiből egyebek
mellett egy szórólapnak kellett volna készülnie a magyar  Leader-program ismertetésére. Az,
hogy hogy lettek kiválasztva ezek az akciócsoportok, akik aztán 2006-tól tudtak indulni, arra
annyit tudok mondani, hogy itt ugye az MVH-kban kellett pontozni a beérkezett
akciócsoportok pályázatait. Ha jól emlékszem, ilyen 140 körüli pályázat érkezett be, de a
számban nem vagyok teljesen biztos.

Nos ezeket a bizottságokat az MVH-k lepontozták szakmai alapon, keresztalapon.
Úgy, hogy nagyon megfeleljünk az uniónak, nagyon szabályosak legyünk, nehogy valami
visszaéléssel tudjanak vádolni bennünket, tehát a Győr megyei MVH pontozta le
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keresztpontozással a dél-alföldi MVH-t. Szuper. Itt kaptak pontokat a kiválasztott
akciócsoportok. Igen ám, csak jött a végső kiválasztás, ahová mi tudtunk delegálni egy
személyt, a nevét nem fogom elmondani. Innen, amikor a végső döntések születtek, arról is
egyenes információm van, az pedig az volt, hogy Paszternák Tímea, aki az MVH-nál a Leader
osztály vezetője volt, egyszerűen azt mondta, hogy ez -7 – kinyitás nélkül –, ez +8, és így
történt a végső pontozás elnyerése. És akkor ez a mi képviselőnk menet közben felállt, esetleg
a jegyzőkönyvből vissza lehet azonosítani, hogy ki volt, azt mondta, hogy neki ettől a gyomra
kifordult, és otthagyta félidőben ezt a végső sorrend felállítását.

Ezért az egyértelmű volt, hogy itt a klientúraépítés zajlott. Azért elkezdtünk dolgozni,
és 2006 januárjában kaptunk egy szerződéstervezetet. Ebben az volt, hogy igen, akkor készül
egy nyolcoldalas kiadvány, amelyik a Leadert fogja népszerűsíteni. Az volt benne, hogy négy
oldalt kell nekünk mint gesztorszervezeteknek vagy terepmunkásoknak megtölteni a
kistérségben zajló Leader vagy egyéb vidékfejlesztési munkákkal. Ennek nagy boldogan neki
is álltunk, csakhogy ebben a szerződésben az volt, hogy további négy oldal majd központilag
lesz eldöntve, hogy mi kerül bele. De a nevünket nekünk kellett adni. Mi voltunk a szerződő
fél a  Leader Központtal úgy mint galgamenti akciócsoport, és akkor én nem írtam alá ezt a
szerződést, hanem megjegyzésként az aljára írtam, hogy csak akkor fogom tudni aláírni, ha
tudom, hogy milyen négy oldal kerül be ebbe a szórólapba. Sosem kaptam egyébként vissza
ezt a szerződést, merthogy nem tudom, hányan írták még rá azt, hogy látatlanba négy oldalt
valaki más fog betenni, de én mint a gesztorszervezet vezetője, azt vállaljam az aláírásommal.
Nem tettem meg.

Na mi történt ezután? Lássunk csodát: az a négy oldal, az a 2006-os kormány
választási propagandája volt. Gyurcsány Ferenccel a címlapon, Pásztohy Andrással és
egyáltalán, a kormány dicsérete. Világos volt, hogy a Leader-pénzeket kormánypropagandára
használjuk. Még ezt is kénytelenek voltunk lenyelni. Tudja, vidéken az emberek nagyon sok
mindent lenyelnek. De az én vádamnak az a része, hogy a vidéki emberekből azt az erőt
kiölni, hogy nekik értelmük legyen magukkal foglalkozni, ez egy hatalmas bűn volt. No, eljött
a választások előtt, most a dátumot nem tudom, mondjuk – április 15-én volt a választás –
talán előtte egy héttel…

ELNÖK: Képviselő úr, bocsánat, hogyha közbeszólok, én azt gondolnám, hogy
mindenképpen úgy korrekt, hogyha a témánál maradunk. Azt gondolnám, hogy itt a
közhasznú egyesület…

VARGA GÉZA (Jobbik): Ezt mind a közhasznú egyesület csinálta, tehát ezt a
szórólapkiadás, … és ebből az összegből.

ELNÖK: Igazából azt szeretném, hogy szűken maradjunk, mert ez akkorra témakör,
hogyha itt akárcsak kicsit is nagyobb koncentrikus kört rajzolunk a köré a pont köré, amit mi
vizsgálni szeretnénk, akkor itt az órán újra el fogja érni a kismutató a 3-ast és még mindig a
felénél sem fogunk tartani. Ezért tisztelettel kérnék mindenkit, hogy a téma kivesézésében
némi önmérsékletet tanúsítsunk. Köszönöm szépen.

VARGA GÉZA (Jobbik): Jó, akkor az önmérséklet nevében mondom. Meghívták a
Leader csoportokat a Parlament felsőházi termébe, itt a felsőházi teremben a vidék összejött.
Remek előadásokat hallottunk a kormány képviselője részéről, hogy milyen nagyszerű a
szocialista kormány, és csak rá illik szavazni 2006-ban. Persze, ezt most elrajzolva mondom
(Gőgös Zoltán: Hát igen!), várjál, de amit rögtön mellé teszek, az az, hogy miközben a
Leader-nyertesek kihirdetéséről szólt ez a rendezvény, a rendezvényen egyetlen szó nem
hangzott el az akciócsoportokról. Tehát annyira nyilvánvaló volt ennek a rendezvénynek a



- 18 -

végén, hogy mi megint tölteléknek lettünk odaállítva, és nincs másról szó, mint egy
kormánypropagandáról. Amit ígértem, én társadalmi szempontból fogom ezt bírálni,
igyekszem ezt megtenni.

Nem megyek tovább, mert ez valóban az MVH-t is érintené már, amikor ezután a
kiválasztottakkal áprilisban kényszerszerződéseket írattak alá az MVH-ban. A
kényszerszerződést abban az értelemben, hogy gyorsan fel kellett mutatni valamit, és úgy
kellett aláírnunk a szerződést, hogy azt kellett aláírnunk, hogy a támogatást igénylő csomagot
átvettük áprilisban, majd ezt valamikor később, augusztusban kaptuk meg. Nos, ebben a
támogatást igénylő csomagban voltak a részletek elrejtve, hogy mekkora munka és hogy lehet
annak megfelelni egy civil szervezet vagy egy terepmunkás részéről.

Azt kérdezték, hogy nem írjátok alá? Mert persze nem akartuk aláírni, ahogy a korábbi
szerződést sem. Akkor mondták, hogy kockáztatjátok azt, hogy elveszítse az ország a Leader-
pénzeket. Persze nem kockáztattuk, aláírtuk.

Utána olyan szabálytalansági eljárásokat indított az MVH, hogy az időt húzza, majd
nem is értesítették ki az akciócsoport-vezetőket vagy az érintetteket, hanem meg is szüntették
a szabálytalansági eljárást. De amíg ez folyt belül, anélkül, hogy az érintett tudott volna róla,
addig ez ok volt arra, hogy a kifizetéseket és egyebeket vissza lehessen tartani. Ezekről mind
papírom van, úgyhogy nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni, ha valaki úgy érzi, hogy
olyannal vádolom… (Gőgös Zoltán: Nem mondtál olyat, Géza!) Még nem mondtam, jól van!

Még csak egy gondolat. Amikor az új ciklusra, tehát a 2007-13-as ciklusra a
kiválasztások. Azt még elmondanám, hogy az megint csak egy hatalmas bűn a vidék
lakossága ellen, ahogy akkor az akciócsoportokra egy törvényt vagy kormányrendeletet
sebtében összeütöttek, hogy ezekbe az új akciócsoportokba, tehát a 2007-13-asba csak az
léphet be, aki az alakuló ülésen, amit csak puccsszerűen hoztak létre, az életből tudom, nem
lettek tájékoztatva még azok sem, akik a 2006-7-es vagy N+2-es időszakban Leader-szereplők
voltak, hanem sebtében a klientúra létrehozta az egyesületet, és csak úgy lehetett utána ebbe
25, már bent lévő, elismert tag ajánlásával lehetett belépni.

Egy civil szervezetbe a bent lévők, 25 fős ajánlásával… hát azt hiszem, akinek füle
van a vidékfejlesztésre, hogy azokat a gyönyörű szavakba csomagolt folyamatokat hogy lehet
kiherélni és hogy lehet a visszájára fordítani, az érzi, hogy mit jelent ez. Akarták ott akkor a
törvényt megalkotók, hogy belépjenek az emberek? Ha nem értesítették őket… A
puccsszerűen létrejöttbe pedig csak 25 ajánlással lehetett belépni. Mi mint gesztorszervezet,
vittük az előző programot, mert az N+2 év még nem telt le, de semmilyen szabálytalanság
nem volt, volt APEH-ellenőrzés, volt számvevőszéki, MVH-ellenőrzés és sok minden.
Azokról megint történeteket lehetne mesélni, de nem mondom. Minket nem értesítettek, akik
az aktuális folyó Leadert vittük, hanem utána, mikor megtudtuk, hogy ez létrejött, 25
ajánlásért kellett kuncsorogni, és ugye akiknél kellett kuncsorognunk, azoknak azért tudtuk a
politikai hovatartozásukat. Nagyon köszönöm, és elnézést, hogy hosszabb voltam, de úgy
gondoltam, hogy egy olyan terepmunkás szemével is célszerű letenni, végigmondani ezt az
egész történetet, mint ahogy képviselőtársam ezt megtette. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A magam részéről nagyon átérzem ezt a helyzetet, hisz’
kis fatornyos szülőfalum polgármestereként volt szerencsém megélni azt, hogy az alulról
szerveződés jegyében az én településemet a település döntése ellenére úgy átsorolták egy
másik új, baráti Leader akciócsoporthoz, hogy csak kapkodtuk a fejünket. (Gőgös Zoltán: A
bíróság nem így mondta ki!) Zoli, most nem oda tartozunk, és bírósági pert vesztettetek,
úgyhogy nem kellene nagyon szerintem itt a települések besorolásánál vitát nyitni.

Kérdezném képviselőtársaimat, van-e még valakinek kérdése. (Nincs jelentkező.) Ha
nincs, akkor Budai Gyula jelezte, hogy szeretne hozzászólni.
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DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen, elnök úr. Picit meglepődve
hallgattam Ficsor Ádám képviselőtársamnak az elmondását. Nagyon szépen köszönöm a
kritikát a hozzá nem értésem tekintetében. Szeretném képviselőtársamat azért emlékeztetni,
hogy az elmúlt jó néhány évben, mint a MAGOSZ Szövetség igazgatója minden olyan
egyeztetésen részt vettem a minisztériumban, ami ezzel kapcsolatos volt, tehát én is a terepről
jövök és nem az íróasztal mellől a Leader vonatkozásában.

Egyébként az elmúlt 8 év tevékenysége nem azt bizonyítja, hogy minden rendben volt
a jelenlegi ellenzéki pártok oldalán. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy mind a KEHI-
jelentés, mind pedig a saját szakmai véleményem, amely ebben a tekintetben eléggé
megalapozott, a hozzáértésemről tanúskodik. Én azért emellett szeretnék kiállni.

Nem akartam olyan mélységig belemenni ebbe a dologba, mint ahogy képviselőtársam
belement, de azért a KEHI-jelentésnek van jó néhány olyan megállapítása, ami szerintem
eléggé elgondolkodtató. Én azt javasolnám képviselőtársamnak, hogy olvassa el ezt a KEHI-
jelentést. Mint az irányító hatóság egykori vezetője, sokkal jobban képben kéne lenni ebben a
témában. Ez nem a helyi akciócsoportokról szól, tehát én értem egyébként, hogy itt a kettőt
megpróbálják összekeverni és akkor itt teljes káosz alakul ki az újságírók és jelenlévők
fejében, pedig itt a Leader közhasznú egyesületről beszélünk kifejezetten.

Engedje meg, hogy két-három olyan megállapítás tegyek, amit nem én állapítottam,
meg de teljesen egyetértek vele, és akkor a vita innentől kezdve nem köztem és
képviselőtársam között van, hanem majd egy nyomozóhatóság, meg azon személyek között,
akiknek ebben az ügyben el kéne mondani, hogy mi történt. Mindenki, ahol volt, azért vállalja
a felelősséget, én ezen az állásponton vagyok.

Azt mondja ez a jelentés, hogy 2006. április 26-án az AVOP IH vállalkozási
szerződést kötött a Magyar Leader Közhasznú Egyesülettel, ez a szerződés 2007. december
31-ig szólt. És azt is mondja, hogy ezt a szerződést 2007 március 22-én kelt módosításban
jogszerűtlenül határozták meg, mármint a módosításában, hogy a Leader Közhasznú
Egyesület több mint 53 millió forint összegű támogatáselőleget vehet igénybe. Ezt megint
nem én mondom. Ez egy megállapítás a KEHI részéről. Nagyon sok ilyen megállapítást tesz,
és vitatkozhatnánk, hogy közbeszerzés vagy nem közbeszerzés, vállalkozási szerződés vagy
nem vállalkozási szerződés. Én úgy gondolom, hogy az akkori hatályos jogszabályok
egyértelműen irányt mutatnak ebben a kérdésben, a KEHI-jelentés ezt is teljes mértékben
tartalmazza.

És a végkövetkeztetés, amit megint nem én állapítok meg, de egyébként a beszedett
iratok teljesen egyértelműen ezt támasztják alá, hogy a KEHI-jelentés alapján megállapítható,
hogy a támogató szerv 465 millió forintos európai uniós és magyar költségvetésből
finanszírozott támogatással nem tud szabályszerűen elszámolni. A szabályszerűségről
vitatkozhatunk, hogy hol az a jogi norma, ami már egy büntetőjogi kategóriát valósít meg
vagy nem, de egyelőre a KEHI-jelentés jelen pillanatban ezt határozza meg, ennek alapján
kell szerintem itt haladni, és kifejezetten a közhasznú egyesület, úgy tudom, hogy ezt a
napirendet fogadta el a bizottság az előző ülésen, és nem a Leader Egyesületet. Egyébként a
Leader Egyesületeket külön is vizsgáljuk, tehát az egy teljesen más téma ebben a
vonatkozásban. Én úgy gondolom, hogy ott elég nagy káoszt hagyott az előző kormányzat az
elmúlt időszakban. Elég nehéz rendet tenni a helyi Leader egyesületek tekintetében. Tehát az
egy teljesen más téma, úgy gondolom, még ha nem is értek hozzá, képviselőtársam.

Ennyit szerettem volna mondani, mert úgy gondoltam, hogy nekem nincs annál több
feladatom, minthogy ismertessem, mi milyen vizsgálatot folytattunk le, mit állapítottunk meg.
Elég nyílt lapokkal játszunk, ugyanis kiosztottuk azt a büntető feljelentést, amit megtettünk.
Tehát úgy gondolom, hogy eléggé nyílt lapokkal játszunk ebben a körben. Nincs titkolni
valónk. Nem a sajtóból tájékozódott képviselőtársam sem, sem a bizottság tagjai, hogy milyen
irányban folytatjuk a vizsgálatot. Mi ebben vizsgálódunk, és még egyszer úgy gondolom,



- 20 -

hogy azért valamennyit értünk ehhez a dologhoz ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, elnök
úr.

ELNÖK: Hogyha lehet, akkor először még Gőgös alelnök úrnak adnék szót,
gondolnám, hogy a reagálást a végére hagyjuk.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ennek a
bizottságnak alapvetően az a feladata, hogy bizonyos olyan kérdéseket, amik az előző
kormányzás idején esetleg problémákat vethetnek fel, politikai oldalról közelítse meg és
vizsgálja meg. Én is átnéztem azt a feljelentést, itt igazából olyan értelmű vitatható helyzet
van, hogy inkább jogszabály-értelmezési különbségek vannak, én úgy látom.

Az Ádám azért próbálta az elejétől ezt a dolgot szerintem egyébként alapvetően
pontosan és helyesen bemutatni, hogy itt két rendszerszereplőnek, az egyik, aki az igazolást
kiadja, amikor elszámolnak az unió felé, ez a KEHI, meg a másik, az irányító hatóság,
alapvető vitájuk volt, hogy melyik szabályt ki hogyan értelmezi. De soha nem láttam
legalábbis a KEHI-jelentésben olyat leírva – de szerintem az ÁSZ-éban sem -, hogy itt bárki
bármilyen bűncselekményt követett volna el. Nem is a bizottság dolga, hogy ezt eldöntse, ezt
majd eldönti az objektív igazságszolgáltatás, mielőtt ennek az egésznek az lenne a
konklúziója, hogy itt eleve már meg is vannak a bűnösök.

Géza, neked meg azt mondom, hogy a sokat emlegetett szövetségből is kiléptél, mert
ott sem fértél össze senkivel. Na most, én erre nem tudok mást mondani, mert én meg azt
éltem át, amikor próbáltam ezt a két, számomra is nehezen kezelhető rendszert a szövetséget,
meg az egyesületet úgymond baráttá tenni, hiszen az volt az elvem, hogy lehetőleg a vidéki
ügyeket szolgálja mind a kettő. Hát voltak kisebb-nagyobb sikereim, de nem mindig sikerült,
megmondom őszintén. És alapvetően nem is politikai problémák voltak csak, sőt azt
mondom, hogy legkevésbé voltak, legalábbis részemről biztosan nem voltak politikai
problémák, hiszen ugyanolyan módon lettek támogatva a szövetség kezdeményezései.
Nagyon kitűnő kiállításokat szerveztek. Tudom, hogy erről is más a véleményed, de mindegy,
ott fél Európa megjelent, és tényleg vitték az ország jó hírét, és úgy gondoltam, hogy a
minisztériumnak meg ezt a kezdeményezést támogatni kell. És azt nem az egyesület
szervezte, azt a szövetség. De ez most tényleg nem tartozik ide, ez egy teljesen más téma.

Ezeket én csak azért mondtam el, mert lehet felszínesen ilyen elég rövid anyagokból
nekünk tájékozódni. Nyilván, aki mélységekig bele akar látni, annak mind a két anyagot
alapos át kéne tanulmányoznia, hogyha a maga megnyugtatására levon ebből
következtetéseket. Én továbbra is azt gondolom, hogy ami itt történt, az azokon a
gyerekbetegségeken túl, ami egyébként az egész európai uniós támogatási rendszerben
előfordul, hiszen ilyen alapon bármelyik termelőt fel lehetne jelenteni büntető feljelentéssel,
akitől most mondjuk követelhető vissza forrás, ha jogtalanul használta fel, és nem kevés volt
ilyen, aki az autópályát is bejelölte mondjuk a korábbi térkép alapján, de ilyet nem tettünk,
mert nyilván nem arról szólt a dolog. Mondhatta, hogy erre nem emlékezett, mert rossz
térképet használt, de voltak nemcsak ezen a területen, hanem máshol is ilyen jellegű
problémák, de ezekből általában nem lett politikai ügy.

Én nagyon remélem, hogy azért sok mindent megértett ebből az egész történetből itt a
jelenlévők többsége, és nyilván az meg mindenkinek szíve joga, hogy ő máshogy értelmezi
egy fél évvel vagy háromnegyed évvel később, mint egy aktuális akkori kormányzati szerv.
Aztán a végén meg majd néhány éven belül eldől, hogy kinek is volt ebben a történetben
igaza.

ELNÖK: Köszönöm. (Varga Géza: Személyes megszólíttatás miatt kérek szót.) Jó, én
a végén gondoltam volna reagálásképpen, hogyha megoldható. Varga Géza!
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VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, csak a személyes megszólíttatás okán ne maradjon ez
úgy, hogy én azért léptem ki a Leader Szövetségből, mert összeférhetetlen voltam. A Leader
Szövetség egy másik civil szervezet volt, aki ezt kevésbé ismerné. A Leader Expokat
rendeztük rendszeresen, és amikor arra 16 millió forintot kapott a szövetség Gőgös államtitkár
úr támogatásával, akkor a két alelnök, akik közül az egyik az államtitkár úr személyes jó
barátja volt, én az elnöke voltam ennek a szövetségnek, Szabadi János az alelnöke volt és
Mészáros István a másik alelnöke, és a Leader Szövetségnek akkor hat éve volt egy bejegyzett
bankszámlája, telephelye és egyebek, és a két alelnök nyitott egy új bankszámlát valamilyen
takarékszövetkezetnél, és az a támogatás, amit, államtitkár úr aláírtál, egyből ezen az új
bankszámlán landolt. Másnap - erről dokumentumaim vannak, hiszen én lemondtam (Budai
Gyula: Lehet, hogy mégis lesz per?) (Derültség.) Másnap ebből az összegből tízmillió forint a
Technopolis számláján landolt, az egyik alelnöknek ez a magáncége. És akkor azt mondtam,
hogy nem akarom, hogy a Leader besározódjon, hanem akkor lemondtam inkább az elnöki
pozíciómról. Ez az én összeférhetetlenségem, valóban, amikor bármilyen szabálytalanság
történt, hiszen itt minimálisan az történt, hogy ezt a 16 millió forintot, amit a Leader Expora
kaptunk, kivonták a közhasznúsági ellenőrizhetőség alól. (Gőgös Zoltán: De megcsinálták,
figyeljél!) Jó, de a szabálytalanságok! Csak azt akartam mondani, hogy ebben én már… de
még ilyen kicsi szabálytalanságban sem akartam részt venni mint elnök, mert az én
tisztességem nem eddig terjed. Ezért mondtam le, nem pedig összeférhetetlenségből. Illetve,
hogyha csalókkal összeférhetetlen vagyok, akkor azt természetesen büszkén vállalom.

ELNÖK: Köszönjük. Képviselők közül van-e még bárki? (Nincs jelentkező.) Ha nincs,
akkor Ficsor Ádám és Forgács Barna!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Hagyom a magánbeszélgetést lezajlani.

ELNÖK: Tisztelettel kérném a képviselő urakat, hogy a bizottság munkáját hagyják
kibontakozni. Köszönöm.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Két részletben szeretnék reagálni. Először is azt hiszem,
hogy félreérthetően fogalmaztam vagy talán nem pontosan, hogyha kormánybiztos úr úgy
értette, hogy én az ő személyes szakmai hozzáértését vonom kétségbe.

Én azt gondolom, hogy az a dokumentum, amit ő jegyez, az az én véleményemmel
nagyon-nagyon-nagyon sok ponton nem találkozik, és én igyekeztem (Budai Gyula: Ennek
örülök.), és én igyekeztem jogilag lehivatkozva, ennek a szakpolitikai hátterét is megmutatva
elmagyarázni, hogy miért nem. Nekünk van egy véleménykülönbségünk. Szerintem a
kormánybiztos úr akkor fogalmazott helyesen, mikor azt mondta, hogy ő ezt a hatóság felé
továbbította, a hatóság nyilvánvalóan el fogja bírálni és el fogja dönteni.

Nem szerettem volna az ő hozzáértését, vagy hozzá nem értését kritizálni. Ami
pontokat most elmondott, azokra nem szeretnék újra tételesen reflektálni, hiszen az
alapfelvezetésemben mindenre kitértem, hogy miért lett átalakítva támogatási szerződéssé,
aminek jogszabályszerű következménye az előleg, kitértem arra, hogy a szabályszerű

felhasználást miért tartom alapvetően szabályszerűnek.
A káosszal kapcsolatban, amit a kormánybiztos úr mond, a káosz azt jelenti, hogy 460

napja vannak bent a csoportok által feldolgozott támogatási kérelmek az MVH-nál irányító
hatóságnál. Na most, mivel már majdnem munkaidő végén vagyunk, ezért 296 napja van
abból Orbán-kormány, nevezzük így. Azért azt hiszem, hogy az is felvet kérdéseket, de ez
nem ennek az albizottságnak a területébe tartozik. Összességében szeretném a bizottsági
tagoknak és az elnök úrnak megköszönni, hogy lehetővé tette, hogy valóban egy konstruktív
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tartalmi, nem pedig egy vagdalkozó vita zajlott. Ebben viszont kivételt kell hogy tegyek
Varga képviselőtársammal, aki azt a szokásos trükköt alkalmazta, hogy mondatokat mondott,
és utána cáfolta, amiket a számba akart tenni, amiket én nem mondtam. Én nem határolódtam
el, az én irányító hatóságomat megelőző időszaktól, sőt pontosan emellett érveltem, hogy az
akkori irányítóhatóság-vezető rendre ebben az ügyben véleményem szerint helyes döntéseket
hozott.

Irányítóhatóság-vezetőként kértek ide, nem pedig főosztályvezető-helyettesként, ami
pozíciót valóban töltöttem be a minisztériumban, ez így van, politikai államtitkár mellett,
akinek a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás statútum szerint a feladata volt. Az ő

titkárságvezetőjeként ebben természetesen támogattam és segítettem.
Van ez az állítás, ami – azt hiszem, hogy – olyan periodicitással az egyik magyar

napilapban körülbelül három hetente leírásra kerül, hogy a Kazáron bejegyzett Balegyenes
munkacsoport, hát ez olyan mint az egyszeri vicc. Se Kazáron, se máshol nem volt
bejegyezve, időileg is egy teljesen más időszakban van, de ha most ez egy jó kommunikációs
húzás, akkor nyugodtan mondja képviselő úr, ezért nem fogunk perelni, bár nem igaz.

Az, hogy az egyesület hogyan működött, hogyan lehetett belépni, hogyan nem, ezt
nem tudom, azt mindenesetre egy picikét furcsának tartom, hogy ön pozitív példaként
hivatkozza le megint csak a meghívásos kiválasztását a csoportoknak, hogy az aztán nagyon
átlátható és meghívásosan lettek kiválasztva a csoportok. Hát persze, hogy pozitív példa,
hiszen ön ki lett választva. Aki nem lett kiválasztva vagy meg sem lett hívva, azt talán nem
ilyen pozitívként látja, azt gondolom, azt az időszakot.

De hogy beszéljünk egy másik dologról is, amit ön mondott. Itt a zárt és puccsszerűen
alakuló csoportokkal kapcsolatban azt az aprócska tényt ne felejtsük el, amikor erről
beszélünk, hogy több mint 12 ezer szervezet, vállalkozás, civil szervezet, önkormányzat tagja
ennek a 96 csoportnak. Hát, hogy mondjam? Az én történelmi tanulmányaimból nem ez
következik. Ha én puccsot akarnék csinálni, biztos nem 12 ezer emberrel kezdenék puccsot
csinálni. Azt hiszem, hogy ez megint csak egy alaptalan vád volt. Monitoring bizottság az
EU-elvek alapján, az EU-elvekkel jóváhagyva volt. Nem igaz az az állítás, hogy a
közbeszerzési eljárás ne lett volna szabályos, mindannyian tudjuk, hogy a Közbeszerzési
Döntő Bíróságnak van olyan joga, hogy ne engedjen szerződést megkötni, hogyha nem lát
szabályosnak alapvetően egy közbeszerzési eljárást. Valóban megtámadásra került ez a
közbeszerzési eljárás, nem élt a Közbeszerzési Döntő Bíróság ezzel a jogával.

Az pedig, hogy különböző rendezvényeken, kiadványokban a kormány volt-e
dicsérve, vagy pedig a kormány szakpolitikája bemutatva, hát ez – azt hiszem, hogy –
ízlésbeli kérdés. Én nyilván a második mellett tenném le a voksomat anélkül, hogy akár a
kiadványra, akár erre a rendezvényre konkrétan emlékeznék vagy tudnám, hogy ezek mik
voltak és mikor voltak. Köszönöm szépen.

DR. FORGÁCS BARNABÁS, az AVOP Irányító Hatóság korábbi vezetője:
Köszönöm szépen. Kormánybiztos Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Kedves Megjelentek! Én is
nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Hadd kezdjem azzal, hogy én azok kevesek közé
tartozom, aki nem kapta meg a kormánybiztos úr által jegyzett anyagot, úgyhogy…

ELNÖK: Ezért elnézést kérünk, ezt most megpróbáljuk pótolni. Nyilván ez egy
sovány vigasz jelen pillanatban.

DR. FORGÁCS BARNABÁS, az AVOP Irányító Hatóság korábbi vezetője:
Köszönöm szépen. Itt van előttem, csak igyekeztem fegyelmezetten nem magam elé húzni.
De azért már említést tettünk Ficsor úrral az anyaggal kapcsolatban, úgyhogy ismertek
nagyságrendileg számomra az ügyek.
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Úgyhogy hadd kezdjem azzal, hogy én amikor elindult ez az egész 2004-2006-2007-
2013 program végrehajtása, akkor főosztályvezetőként vállaltam szerepet, kaptam lehetőséget
a minisztériumban. Elnézést, hogy már most kitérek a Varga képviselő úr felvetésére, hogy itt
mindenki, aki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban, illetve az irányító hatóságnál
dolgozott, kazári fészekaljból kirepülve, nem mintha ezzel problémám lehetne, de nem onnan
repültem ki, azt hiszem, édesanyám, édesapám nem biztos, hogy büszkék lennének rám, ha
ezt képviselném. Azzal együtt, hogy az MVH-ban is tevékenykedtem mint jogcímfelelős, és
ezt követően kaptam lehetőséget a minisztériumban. Nem szeretnék a mögé bújni, hogy az én
irányító hatósági vezetősködésem alatt tulajdonképpen a program kifutása történt, ezért
szeretném azzal kiegészíteni a Ficsor úr által elmondottakat, amiben nekem volt lehetőségem
konkrétan részt venni azzal együtt, hogy nem megyek bele a szakma és a szakmapolitikai
megközelítésbe, azzal maximálisan egyetértve, hogy egy borzaszó összetett ügy és nekem is
problémát jelenten, akár ha a másik oldalon ülnék, akár ha laikus újságolvasó vagy híreket
figyelő állampolgár lennék, hogy mennyire összetett az ügy, hogy a Leader támogatási
program, végrehajtási metodika, van Leader-intézkedés, -alintézkedés, amelynek egy
kedvezményezettje a Leader közhasznú egyesület. De azt gondolom, hogy mindenképpen az
operatív szinten és a konkrétumokkal kapcsolatban szeretnék szólni, hiszen
főosztályvezetőként az irányító hatósági főosztály az, aki koordinálta ennek a programnak is a
végrehajtását, illetve az operatív ügyeket is koordinálta.

Mindenképpen szeretném azzal kezdeni, hogy a közbeszerzési eljárásról, hiszen a
jelentés is, amire a kormánybiztos úr is hivatkozott, bár az expozéjában az Állami
Számvevőszéktől és a … (Budai Gyula: Tévedés! KEHI.) és azzal együtt lehet az Állami
Számvevőszéktől is, mert az abszolút normál eljárási rendben működik az ÁSZ-os ellenőrzés
is, de a KEHI-jelentéssel kapcsolatban meghatározó már a kiindulása a kiválasztást tekintve.
Sok mindenről volt ezzel kapcsolatban szó, de azt mindenképpen kiemelném, hogyha olyan
oldalról közelítjük meg, hogy kiválasztás, versenytisztaság, esélyegyenlőség, akkor
mindenképpen el kell mondani, hogy a közbeszerzés egy kétszakaszos eljárás. Az egyik egy
részvételi, a másik egye ajánlattételi, a részvételi szakaszban öt, azaz öt ajánlat érkezett be, ott
a döntés-előkészítő bizottság három ajánlatot fogadott el, és adott lehetőséget, hogy az
ajánlattételi szakaszba kerüljön, és teszem hozzá, olyan ajánlattevő támadta meg ezt a
közbeszerzési eljárást, amely, bár a dokumentumot kiváltotta, de nem nyújtotta be a
közbeszerzési ajánlatát. Azt gondolom, hogy nem belemenve abba, hogy itt a feltételek hogy
néztek ki, hiszen nem is vagyok közbeszerzési szakértő, hiszen pontosan ebből kifolyólag
bíztunk meg egy közbeszerzési ügyvédi irodát annak érdekében, hogy ez a
legzökkenőmentesebben történjen. Tény és való, hogy a Közbeszerzési Döntő Bizottság nem
egymillió forintra, hanem kétmillió forintra – hogy teljesen korrektek legyünk – és nem a
Leader Egyesületet, hanem a minisztériumot büntette meg, hiszen elég érdekes lett volna,
hogy a későbbi nyertes ajánlattevővel fizetesse be ezt a pénzt. Tény és való, hogy megbüntette
a minisztériumot, de így, ahogy Ficsor Ádám úr elmondta, nem függesztette fel az eljárást,
ezért mi tudtunk továbbmenni a szerződéskötésben és a program elindításában.

Ugyancsak nem mennék bele a jogszabályok közötti inkonzisztenciába, de mivel a
gyakorlatban nőttem fel, ezért szeretem kézzelfoghatóan alátámasztani, amit mondok, hogy
172/2004-es december 23-i FVM-rendelet, amely kihirdeti miniszteri rendeleti szinten az
agrár- és vidékfejlesztési operatív programot. Ott egyértelműen rögzítésre került, hogy
közbeszerzés útján választja ki az irányító hatóság a koordinációs egységet. És úgy, ahogy a
KEHI-jelentés ezt tényszerűen leírja, van egy együttes rendelet, ami pedig arra irányul, hogy a
strukturális alapok felhasználása milyen keretek között megy.

Ott tény és való, ugyanazon joghierarchiai szintű miniszteri rendelet, hiszen az FVM is
tagja, ott pedig megállapításra kerül, hogy pályázati felhívással kellett volna, tehát két
miniszteri rendelet áll egymás mellett és ezek közül mi választottuk azt a megközelítést,
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ahogy ez elhangzott, ami a közbeszerzés, ugyancsak nem jogászkodva, de azt gondolom, a
pályázati felhívás, ami nemzeti hatáskörben és nemhogy miniszteri, hiszen az együttes
rendelet azt mondja, hogy pályázati felhívás, utána irányító hatóság kerete között lett volna
lehetőségünk a pályázati felhívás feltételrendszerét, a pályázat benyújtási idejét, az értékelési
szempontokat, a támogatási döntés meghozatalát saját hatáskörbe tudtuk volna koordinálni.
Ezzel együtt a közbeszerzési törvény vonatkozó passzusait hívtuk meg magunkra.

Az is elhangzott, és igyekszem a konkrétumokkal továbbmenni, hogy 2007. március
22-én történt egy technikai módosítása a szerződésnek pontosan abból kifolyólag, hogy
egyeztettük az irányító hatóság, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
kollégáival, hogy hogy néz ki a gyakorlatban ez az elszámolás, és akkor derült ki mindenki
számára, hogy abból kifolyólag, hogy kedvezményezetté válik a közbeszerzésen kiválasztott
egység, a Leader Közhasznú Egyesület ekkor már ennek a támogatási intézkedésnek, amit 3.
4. 4. verziószámmal illett a záró végrehajtási jelentés, az csak és kizárólag úgy tud működni,
hogy az állami támogatási szabályok által elrendelt szigorú költségelszámolást vonja maga
után, ami konkrétan azt jelenti, hogy számla- és költségösszesítő, ezt alátámasztandó minden
számla és számviteli bizonylat, ami felmerült az adott tevékenység ellátásával kapcsolatban,
azt kellett minden egyes esetben, és azt nyújtotta be a Leader Közhasznú Egyesület minden
egyes elszámolás keretében.

Tehát, hogy ugyancsak nem előre szaladva, akkorra, amikor arra irányul a jelentés,
mert a jelentésből táplálkozik, információim szerint a beadvány egyik megközelítésben, hogy
minden egyes feladat ellátása tekintetében a felmerült számla, amit úgy kell érteni, hogy a 245
forintos postai költségről a számla, a pénztárbizonylat, a számviteli bizonylat lett benyújtva
minden egyes alkalommal az irányító hatósághoz, és az irányító hatóság vizsgálta meg azt,
hogy mennyiben felelt meg az előre kitűzött feladatoknak. És ezt követően továbbította a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. El is jutottam arra a pontra, hogy felmerült az
is, hogy nem volt egyértelmű a feladatmegosztás, amire ugyancsak egyértelmű a válasz,
hiszen mind az előbb említett 172/2004-es FVM-rendeletben, mind pedig a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal státusára irányuló kormányrendelet 81/2003-as kormányrendelet
alapján megkötött együttműködési megállapodás alapján, amelyben hivatott szolgálni azt,
hogy az irányító hatóság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal között a
munkamegosztás legyen egyértelmű, és ez egyértelműen meghatározza, hogy az irányító
hatóságnak feladata a jóváhagyási szakasz, a tanácsadás, illetve a törvényességi felügyelet,
míg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladata a pénzügyi lebonyolítás.

Itt kapásból ott hajtottam ki a kormánybiztos úr által jegyzett anyagot, amelyben azt
írja, hogy az utalványozásra, jelen esetben az AVOP IH vezetője lett volna jogosult, azonban
a kifizetések engedélyezését az MVH végezte, ráadásul az ellenőrzés pusztán formális
jelleggel történt meg. Hát azt hiszem, valószínűleg a kormánybiztos úrnak sok tapasztalata
van sok mindennel kapcsolatban, de az MVH végrehajtását tekintve kevés olyan ember van
ma (Budai Gyula: A KEHI állapította meg.) az országban, aki azt mondja, hogy az MVH
felületesen kezel elszámolásokat, és hogyha amúgy megnézi vagy megnézzük a benyújtott
elszámolásokat, teszem hozzá, a KEHI is megnézhette volna. Elfogadom, hiszen elég sokat
foglalkoztam korábban a KEHI-jelentéssel, akkor is látszik az, hogy az MVH milyen szinte
kicsavarta ezeket az elszámolásokat is, hiszen mind a nyolc elszámolással összefüggésben
tételesen minden egyes számlatételt végignézett és azt kérte hiánypótoltatni, módosíttatni.

Tehát ez is megerősíti azt, ami korábban, akkor már szakállamtitkárként és IH-
vezetőként mindent megtettem annak érdekében, hogy a KEHI által leírtakat kifogásoljuk, és
a végsőkig elmentem, és utána az elnökhelyettes asszonnyal egyeztetve, ő azt mondta, hogy
értsem meg, hogy nincs tovább, mert ők azt állítják, hogy márpedig ez szabálytalan
felhasználás. Én pedig azt állítottam, hogy azt értse meg az elnökhelyettes asszony, hogy a
jogszabályt úgy értelmezik a kollégái, hogy ez ne tudjon szabályos lenni, az egy kérdés, de az,
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hogy a benyújtott elszámolások során minden egyes tétel benyújtásra került, azt az irányító
hatóság áttekintette, átküldte az MVH-ba, az MVH meg kifizette, azért ebben nehéz arra a
következtetésre jutni, hogy márpedig akkor itt olyan nagyságrendben, mint ahogy azt leírja az
anyag, szabálytalanul történt a felhasználás.

De ha már itt vagyunk, akkor csak engedjék meg, hogy akkor tényleg pontosítsuk,
hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy itt 783 millió 676.507 forint
felhasználásáról beszélünk, mert itt is sok minden keveredik. Így a társfinanszírozás
értelmében 75:25 százalék, unió az 587.757.374 forint, és a KEHI megállapításai alapján ezt
kérte, hogy zárjuk ki a közösségi finanszírozásból. Ez az egyik, a KEHI által kemény
megállapítás. A másik, ami ugyancsak nem volt számunkra elfogadható, de tudomásul vettük,
és ennek megfelelően eljártunk, hogy 456.740.664 forintot követeljünk vissza az MVH-tól, az
egyesülettől, csak a kormánybiztos úr által jegyzett anyagban mintegy 465 millió forint van,
csak kilencmillió a különbség, de azt gondolom, hogy mindenképpen ez is jó, ha a helyére
kerül, tehát a 456 millió forint, amit a KEHI megállapítása alapján nekünk vissza kellett
követelni az egyesülettől, amihez hozzáteszem, hogy ezt követően mit tett az irányító hatóság,
azzal együtt, hogy ugyancsak nem vagyunk jogi szakértői a területnek, ezért a
minisztériumban egyeztettük, hogy hogy néz ki egy olyan felállásban, amikor az irányító
hatóság az elszámolást megkapta, az elszámolást „leteljesítésigazolja”. Ez az irányító hatóság
legyen az, aki tény és való, a KEHI megállapításai alapján követelje vissza, amit
folyamatosan az egyeztetés során, amikor napvilágra került a jelentéstervezet, folyamatosan
kifogásolt és több ponton nem értett vele egyet. Akkor azt mondtuk, hogy jogszabályilag ez
kivitelezhetetlen, hogy az irányító hatóság legyen az.

Aztán vannak ebben érdekes történetek, nem szeretném untatni, amikor a belső
ellenőrzési osztály az, aki megerősítve ezt – bár a KEHI leírta, hogy a belső ellenőrzési
osztálynak kellene ezt vizsgálnia, de a belső ellenőrzési osztály úgy ítélte meg, hogy ezt nem
tudja már levizsgálni, hiszen nincs ügy, meglátásuk szerint -, tehát érdekes ez a része is az
ügynek, de tény és való, hogy azt gondolom, hogy az a záróakkordja ennek az ügykörnek,
hogy folyamatosan kifogásoltuk, és lehetőségem volt nekem személyesen eljárni akkor,
amikor küzdöttem, hogy a kiválasztás miért volt szabályszerű, de ez nem került elfogadásra.
Sok megközelítésből lehet a kiválasztást értékelni, de azt, hogy ezzel a módosítással
megalapoztuk azt, hogy bekerüljön szabálytalan elszámolás vagy szabálytalanul kiállított
számla vagy olyan tevékenység vagy feladat legyen elszámolva, ami nem valósult meg, azt
gondolom, hogy szakmai abszurd a kettőt összerakni.

Ha el tudná képzelni az elnök úr, mert valószínűleg nem látott ilyen elszámolást, hogy
hogyan nézett ki egy elszámolás …

ELNÖK: De, volt szerencsém az MVH-ban dolgozni, úgyhogy láttam elszámolást.

DR. FORGÁCS BARNABÁS, az AVOP Irányító Hatóság korábbi vezetője: Na, az
erősíti a pozíciónkat, mert akkor még egy impulzus, hogy segít …

ELNÖK: Ráadásul a számlakezelési részen.

DR. FORGÁCS BARNABÁS, az AVOP Irányító Hatóság korábbi vezetője: Kiváló,
de ne menjünk bele, mert nem a nevek számítanak. Akkor pláne tudja az elnök úr, hogy az
MVH ezen részlegei, ha valaki, aztán ott megvalósítja a feketeöves számlakezelési és
pénzügyi engedélyezést. Tehát azt gondolom, hogy ugyancsak ezt támasztja alá, hogy a
rendszer úgy állt össze, hogy minden egyes eleme azt hivatott biztosítani, hogy itt az
elszámolás szabályszerűen történjen.
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Amit még szeretnék mindenképpen a költségeket tekintve megerősíteni, mert ez is egy
neuralgikus pontja a KEHI-jelentésnek, hogy ott jogászokkal volt lehetőségem nekem
egyezkedni vagy küzdeni, hogy ugyancsak a programkiegészítő dokumentumban, ugye, mert
alfája és omegája a programnak, ebből kifolyólag a  Leader Központnak is, teszem hozzá,
elég szűkszavúan fogalmaz. Ami tény és való, hogy lehetőséget biztosít arra, hogyha
elmegyünk szélsőséges irányba, akár még a KEHI álláspontja is tud részben helytálló lenni.
De mi folyamatosan azt állítottuk, amire Ficsor Ádám úr itt a megközelítését helyezte, hogy
összefüggéseiben célját, feladatait világítsa meg, az pláne alátámasztja, hogy akkor, amikor a
programkiegészítő dokumentumban az kerül meghatározásra, hogy kommunikációs
hálózatépítés, nemzeti regionális és európai szinten, ezt tovább bontja, hogy hálózat, a vidéki
térség szereplői hálózatba történő beépítése, és megy tovább, és akkor ezzel végére is érek
azoknak a dolgoknak, amik meghatározzák a keretet, amiről vitatkozunk, ugye állandó és
alkalmi költségek, így ami nagyon fontos, hogy ez még egyszer elhangozzék: iroda
működtetése, anyagbeszerzés költsége, személyi jellegű ráfordítások, igénybe vett
szolgáltatások költsége, nyomdai munkák, reprezentációs és dekorációs költségek, illetve
voltak az alkalmi költségek, ahol a szállás, az útiköltség, illetve a szakértői díjak
elszámolására volt lehetőség.

Tehát az, hogy egész konkrétan, nagyságrendjét tekintve a képzés, mint olyan
tevékenységi kör, a KEHI jelentés által olyan megállapítást nyert, hogy nem jogosult, erre
még folyamatosan én személy szerint is azt mondtam, hogy az a megközelítés, amelynek
keretében belül mind a központ kollégái számára a képzés, mind az akciócsoport számára a
képzés, mind pedig a referensi hálózat számára a képzés, a szemináriumok, a konferenciák
tartása, erre mondhatjuk azt, hogy vidékfejlesztési szempontból tud kérdéseket felvetni,
hogyha minden egyes megvalósítást vagy feladatot akarnánk mérni, hogy akkor azt
aprópénzre váltsuk, csak én azt gondolom, hogy nehéz beazonosítani, hogy melyik
konferencia vagy melyik szeminárium nem kellett volna ahhoz, hogy végeredményben
eljussunk oda, hogy a 2010. szeptember 17-ig benyújtott AVOP-záró jelentésben – csak arra
akartam utalni, hogy még véletlenül sem én, elődöm vagy Ficsor úr alakította – az van, hogy a
hármas prioritásnak a forrásfelhasználása rendkívül eredményesnek mondható, hármas
prioritás, ugye nem belemenve, hogy az miből áll.

Abban abszolút egyetértek és üdvözlöm is azt a részét, hogy majd a hatóság megnézi,
mert azt gondolom, hogy a hatóság nem a KEHI-jelentést fogja alapul venni, hanem a hatóság
a rendelkezésre álló dokumentumokat fogja alapul venni, én nagyon bízom benne, mert az a
mi pozíciónkat erősíti.

Azt gondolom, hogyha úgy merül fel a kérdés a szabályszerű felhasználás, merthogy a
783 millió forint megérte-e azt, hogy végeredményben eljussunk oda, hogy a helyi
vidékfejlesztési stratégiákon keresztül 2338 kifizetést eszközöljünk négymilliárd 468 millió
forint értékben, és ugyancsak a jelentésből kivéve 1811 szervezetet támogassunk, azon belül
334 mikro-, kisvállalkozást, 600 feletti önkormányzatot és közel 800 alapítványt és civil
szervezetet, akkor arra az a válasz, hogy igen, megérte, hogy 783 millió forintot ezen program
sikeressége érdekében is felhasználjunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A képviselőtársaimnak adnék lehetőséget a reagálásra.
Bár itt a tolongásból vélelmezem egyébként a két meghallgatott meghívott vendégünk között
már majdhogynem elhangzottak azok a hozzászólások, kérdések, amik ide kötődnének.

Köszönöm szépen, az első napirendi pontot ezennel lezárnám. Azt gondolom, hogy a
Leader mint olyan, még sok vihart fog kavarni, mert azért akárhonnan nézzük, ez egy erősen
botrányosra sikerült része a vidékfejlesztésnek. De megígértem az elején, hogy nem hozok
bele személyes tapasztalatokat, mert itt nyilván nem a saját véleményemet kell feltétlenül
tolmácsolni, hanem az ülést levezetni. Akkor, hogyha nincs egyéb hozzászólás a meghívottak
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részéről sem, megköszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és rátérnénk a második napirendi
pontra.

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSZH) gépjármű-beszerzéseivel
kapcsolatban Lukács László, az MgSZH korábbi elnökének meghallgatása

(Az első napirend meghívottai távoznak az ülésről.) Lukács úrnak felajánlanom az
urak helyét itt az asztalnál és őt is tisztelettel köszöntöm. Neki is megköszönöm, hogy
elfogadta a meghívásunkat. Ha elfogadható, a menetrend hasonló lenne az első napirendi
ponthoz. Úgyhogy Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztost kérem szépen, hogy vezesse
fel a napirendet.
Dr. Budai Gyula előterjesztése

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Engedjék
meg, hogy miután ismertetem a napirend megállapításait, eltávozhassak, mert más fontos
dologban kell helytállnom. Röviden szeretném ismertetni azokat a megállapításokat,
amelyeket a gépjárműbeszerzéssel kapcsolatban megállapítottunk. Szeretném tájékoztatni a
bizottság tagjait, hogy nem a sajtóból tájékozódtunk ebben az ügyben. Tehát mielőtt
ismételten az a vád érne bennünket, hogy nagyon sok sajtóhír jelent meg ebben a kérdésben,
szeretném elmondani, hogy mi kifejezetten az MgSZH közbeszerzési eljárását, illetve az azzal
kapcsolatos dolgokat vizsgáltuk. Ebben a témakörben határoztunk meg megállapításokat, és
úgy gondolom, hogy a bizottságnak is ebben a körben, kifejezetten szakmai körben kell
vizsgálódni. Egyébként ez egy szakmai döntés, úgy gondolom, ami az én álláspontom szerint
egy elhibázott szakmai döntés volt. Majd a bizottság megállapítja, hogy ebben a kérdésben
mennyiben osztja a mi véleményünket. A legfontosabb, ami az én álláspontom szerint
megállapítható, hogy a hivatal akkori elnöke a gépjárműbérlet közbeszerzései eljárásait az
SZMSZ szerinti szervezeti egységek kizárásával tulajdonképpen informális módon, saját
közreműködéssel bonyolította le. Ez egyébként a minisztérium által megállapított anyagból
határozható meg.

A közbeszerzés célja 838 darab különböző kategóriájú gépkocsi bérleti és
flottakezelési szolgáltatása és a korábbi 1144 darab használt hivatali gépjármű átvételének
szerződésére irányult. Ami már most megállapítható, és úgy gondolom, az egyik leginkább
kritizálható dolog az egész eljárásban, hogy az 1144 darab hivatali gépjármű eladási árának
értékarányossága nem ítélhető meg egyértelműen ebben az üzletben, ami azt jelenti, hogy
nem állapítható meg, hogy ezt a gépjárműparkot mekkora értékben számították be annak a
838 darab gépjárműnek az értékébe, amelyet bérletként szerzett meg az MgsSZH.

Ugyanakkor a mi megállapításunk szerint a bérlet a lehető legrosszabb konstrukció
volt ebben a kérdéskörben, ugyanis a hatéves futamidő végére közel ötmilliárd forintjába fog
kerülni a magyar államnak, pontosan négymilliárd 987 millió 575 ezer forintban. Plusz áfa.
Tehát akkor srófolhatjuk felfelé, de én most az alapösszeget mondom, és ami a leginkább fájó
ebben a dologban, hogy nem kerül az állam tulajdonába a 838 darab gépkocsi. Ugyanis a
bérbeadó tulajdonában marad. Ezzel szemben a lízing, ami szerintünk kedvezőbb konstrukció
lett volna, mindenképpen – a mi álláspontunk szerint – inkább célravezetőbbnek határozható
meg.

Ráadásul a hat évet tekintve a futamidő végére az 514 millió forinttal drágább
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat nyert ebben a vonatkozásban. Úgy gondolom, az elnök úr
már ismeri ezeket a megállapításokat, mert ezek elhangzottak. A mi álláspontunk szerint
ebben a körben ezeket kéne vizsgálni a bizottságnak, és erre is teszek javaslatot. Úgy
gondolom, hogy ez az üzlet nem igazán volt előnyös a magyar állam számára az általam
ismertetett dolgok miatt.

Természetesen ahhoz, hogy konkrétan a bizottság meg tudja ítélni ezeket a tényeket,
az elnök úron kívül – úgy gondolom, hogy – további személyek meghallgatása is szükségessé
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válik. Én mindenképpen javaslom majd annak az ügyvédi irodának a meghallgatását, aki a
közbeszerzési eljárással kapcsolatban szakvéleményt alakított ki. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha szabadna, néhány gondolatot én is hozzáfűznék, egy-
két konkrét kérdést megfogalmaznék. Igazából itt én több dologra is választ várnék.
Egyrészről, hogy miért maradt el az értékbecslés a flotta tekintetében?

Említette Budai Gyula, hogy egy drágább konstrukció lett elfogadva. Ez miért történt?
Volt-e olyan tartalmi elem, ami ezt indokolttá tette? Miért a bérlet lett választva mint egy
lehetőség? Illetve nem túl nehéz számolni, hogy ha visszaszámoljuk egy autóra a költséget, ez
azt jelenti, hogy 7,5 millió forintot fizetünk ki – mivel közpénzről van szó, nyugodtan
mondhatjuk többes szám első személyben -, tehát 7,5 millió forintért béreltünk
általánosságban autót. Egy átlagautó kerül ennyibe, tehát ez azért elég drága megoldásnak
tűnik. Erre kérném, hogy a válaszában térjen ki. Köszönöm.

LUKÁCS LÁSZLÓ, az MgSZH korábbi elnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a meghívást, hogy részt
vehetek ezen az ülésen. Az ügy folyamát tekintve, ez az első alkalom, amikor valóban
elmondhatom a véleményemet, és – azt hiszem, hogy – mindannyiunk érdeke, hogy tiszta,
minden érvet mérlegelő álláspont szülessen ebben a tekintetben. Külön köszönöm az elnök úr
méltányosságát a bizottság összehívásával kapcsolatban. Ezt nagyra értékelem.

Elnök úr, hogyha elfogadná a javaslatomat, akkor tennék egy nagyon rövid, kétoldalas
nyilatkozatot, amit majd szeretnék önnek átadni, és ha ön megfelelőnek ítéli meg, akkor akár
a jegyzőkönyvhöz is lehetne ezt a nyilatkozatot csatolni, és utána természetesen a már
elhangzott és még felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.

A nyilatkozatom értelmében alulírott Lukács László, a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal volt elnöke, az alábbi nyilatkozatot teszem, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt
törvényi felhatalmazása alapján a kormány 274/2006. számú rendeletével hozta létre és
határozta meg működési feltételeit, 11 különálló intézmény és 66 jogi személyiségű szervezeti
egység egyidejű megszüntetésével. A hivatal önállóan működő és gazdálkodó, az
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi, közhatalmi, költségvetési szerv.

A hivatalt az elnök vezeti, hatáskörébe tartozó feladatait a rendelet 4. szakasza sorolja
fel a-tól q pontig bezárólag taxatíve. Én 2008-tól vezettem a hivatalt, fő feladatom az
egységes hivatali rendszer kialakítása és a hivatalt terhelő feladatok hatékony ellátását
képezte. Egyik fő problémát jelentette a létrejött hivatal 1210 darab gépkocsiból álló,
elöregedett járműparkjának gazdaságtalan magas karbantartású és üzemeltetési költséggel
történő működtetése, mely veszélyeztette a feladatok hatékony ellátását. Ezt a körülményt az
FVM 2007. és 2008. évi belső ellenőrzésének adatai és az ezek kapcsán a hivatal belső

ellenőrzése által végzett vizsgálat belső eredménye is alátámasztotta, mely utóbbi ajánlásokat
fogalmazott meg a probléma megoldására. Ezen gépjárműpark változatlan formában történő
működtetése és az állomány évi tíz százalékos cseréje éves szinten mintegy 850 millió forint
költségtöbblettel járt volna. A járműpark értéke 2010. év elejére 400 millió forintra csökkent.
A hivatal pénzügyi lehetőségei igen korlátozottak voltak. Költségvetésében nem volt
felhalmozási előirányzat, így a tárgyi eszközbeszerzés semmilyen formája nem jöhetett szóba.
A központi hivatal és a területi szervek biztonságos munkavégzését megteremető egyre
sürgetőbb megoldást csak a működési előirányzat terhére lehetett megtalálni. A hivatalt nem
kötelezte törvény vagy egyéb jogszabály arra, hogy a feladati ellátásához szükséges
gépjárműparkot tulajdonosként működtesse vagy kezelje.

2008 júniusától részletes munka folyt az FVM vezetőinek tájékoztatása mellett, a
főigazgatókkal és a hivatal legfelsőbb vezetőivel, melynek során értékelésre kerültek a
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költségvetési és államháztartási jogszabályok, valamint más beszerzések tapasztalatai, mint
például az ORFK vagy a MÁV tenderezésének a tapasztalatai.

Kidolgozásra kerültek a hivatal legfelsőbb vezetőinek és hivatalos közbeszerzési
tanácsadójának bevonásával a közbeszerzés dokumentációinak tervezései, a konstrukció fő
tartalmi elemei a következők voltak: a hivatal szolgáltatást vásárol, autóbérleti szolgáltatást és
eladja a járműpark jelentős részét, mert beszámít a szolgáltatás díjába. Ezen szolgáltatáson
belül a szolgáltató új gépjárműveket bocsát rendelkezésre, fizeti a biztosításokat, adókat, és
illetékeket, intézi ezek teljes adminisztrációját. Egységes szervizhálózatot biztosít, a szerviz
teljes ügyintézése mellett. A hivatalra szabott nyomon követési és nyilvántartási
szoftverszolgáltatást, valamint JPS-es gépjármű-követési szolgáltatást nyújt, asszisztance,
csereautó- és csere-gumiabroncs szolgáltatást nyújt. A pályáztatás 2008 novemberétől 2009
októberéig tartott, nyílt majd gyorsított meghívásos, kétszakaszos, elektronikus, árlejtési
eljárást alkalmazott közbeszerzési pályázat keretében. Végül tíz órán át folytatott zárt láncú,
internetes liciteljárás során fejeződött be. A nyertes pályázó összességében adta a legjobb
ajánlatot, a hat bírálati szempont figyelembevételével, melyek súlyozva kerültek beszámításra
a pontozáskor egy előre meghatározott és mindenki által ismert képlet szerint.

Kiemelt szempont volt a használt gépjárművekért fizetett vételár összege. A
pályáztatás közben a Közbeszerzési Döntő Bizottság előtt jogorvoslati eljárás folyt, a
kiterjesztett vizsgálatot követően a bizottság az eljárás ellen nem emelt kifogást.

Összefoglalva megállapítható, hogy a gépjárműpark cseréje kapcsán olyan megoldást,
amely az új járműpark tulajdonjogának megszerzésére irányult volna, nem alkalmazhattunk,
mert nem volt rá a hivatalnak költségvetési felhatalmazása. Például lízingkonstrukció, tartós
bérlet a tulajdonjog maradványértékének történő megvásárlásával. A vásárolt szolgáltatások
összértéke, ami havi bérleti díj formájában jelentkezik, nem haladja meg a korábbi járműpark
fenntartásának és működtetésének költségeit, tehát nem terhelte meg a hivatal költségvetésben
jóváhagyott működési költségkeretét.

A használt gépjárműpark vételára a legmagasabb vételáron került beszámításra, a
vásárolt szolgáltatás ellenértékében. Ez a konstrukció a pénzügyi válság idején mentesítette a
hivatalt a hitelpiaci finanszírozások kamat- és árfolyamkockázatától, a használt autók árának
drasztikus csökkenésének vagyoncsökkenést eredményező káros hatásától. Hosszú távon és
rövid úton megteremtettük a hivatal és a hozzá tartozó területi szervek biztonságos
működéséhez nélkülözhetetlen magas színvonalú járműpark igénybevételének és
működtetésének feltételeit, ez irányú döntésünk jogszerű és gazdaságos volt.

Ahogy említettem, elnök úr, ezt a nyilatkozatot át fogom önnek adni a bizottsági ülés
végén.

A konkrét kérdésekre, amit kormánybiztos úr is említett, illetve az ön első kérdése is
nagyjából e körül szólt, hogy miért maradt el az értékbecslés, illetve az 1144 autó értéke nem
volt megállapítható, ez – azt kell hogy mondjam, hogy – tételesen nem igaz, hiszen, ahogy
említettem, mind az FVM belső ellenőrzése, mind az MgSZH, pontosan az FVM belső

ellenőrzése által feltárt problémák miatt célvizsgálata elég konkrét számokkal támasztotta azt
alá, hogy a gépjárműparknak mik a műszaki használati értékkondíciói és e tekintetben akár a
könyv szerinti értéket vesszük alapul, akár más tapasztalati értékeket, azt láttuk pontosan,
hogy körülbelül mi az az értékvolumen, ami erre a használt gépkocsiparkra jellemző volt.
Szeretném még egyszer aláhúzni, hogy ez egy tízéves átlagéletkorú gépjárműpark volt. Tehát
módfelett elöregedett, és azt gondolom, hogy már nem is igazán biztonságosan működtethető
gépjárműpark.

Miért a drágább megoldást választottuk? A pályáztatást – ahogy említettem – egy
elektronikus árlejtés, úgynevezett licit eljárásban folytattuk le, amiben hat bírálati szempont
szerepelt, és lényegében a hat bírálati szempont közül hármat az ajánlati felhívásban, az
ajánlatban rögzítettek előre az ajánlattevők és hármat bocsátottunk – természetéből adódóan –
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licitre. A három rögzített szempont, ami liciten nem lehetett változtatni, az a
szervizlefedettség, a széndioxid-kibocsátási szint és a flottának a gyártmányszáma, hogy egy,
kettő, három vagy négy különböző gyártmányú autóból áll-e a flotta. Ezt az ajánlati
dokumentációban az ajánlattevők rögzítették, és licitálni lehetett másik háromra, a
szolgáltatás ellenértékére, a felvásárolt gépkocsik felvásárlási árára, és a szállítási határidőre
vonatkozóan is voltak licitálási lehetőségek.

Ahhoz, hogy a licitálás végeredményeképpen, illetve az ajánlattételi dokumentációban
leírtak végeredményeképpen milyen eredmény született, alapvető elv volt, és ez minden ilyen
eljárásnak alapvető elve, hogy egy összesített pontszámot kapott az ajánlattevő, annak
függvényében, hogy hat bírálati szempontra milyen ajánlatot tett, és ebben nagyon fontos
szerepet játszott, hogy az egyes bírálati szempontok milyen súlyozással kerültek számításba
az össz végleges pontszám kialakítása kapcsán. Megpróbálom fejből idézni: a szolgáltatásért
fizetendő ár mint a legsúlyosabb és a legkiemeltebb bírálati szempont, 40 százalékos súllyal
került meghatározásra, a használt autók felvásárlási értéke 25 százalékos súlyozási pontot
kapott, a szervizlefedettség, ami a működési költségek tekintetében azért a későbbiekre
vonatkozóan egy fontos tényező volt, 15 százalékos súlyozást kapott, a szállítási határidő 10
százalékos súlyozást kapott, a márkaszám, gyártmányszám 5 százalékost, és a
környezetvédelmi mutatók is 5 százalékos súlyozási ponttal kerültek figyelembevételre.

Tehát, hogy miért a drágább ajánlat került elfogadásra egy tízórás licit után, azért, mert
a tíz óra alatt, amíg tízpercenként kellett mindig eggyel jobb ajánlatot tenni a három
licitálandó tényező közül, tíz órán keresztül tízpercenként mentek egymás alá a pályázók a
három szempontban. És egyszerűen a végleges, az összesített, a másik három fix szempontot
is figyelembe vevő összesített pontszám alapján ez az eredmény született.

Miért a bérlet? Azt gondolom, hogy ha egy gazdasági társaságról beszélünk, akkor ez
egy jogos kérdés, hiszen a gazdasági társaságokról szóló törvény, a számviteli törvény alapján
kell hogy működjön, azonban egy költségvetési szerv alapvetően a költségvetési törvény és az
államháztartási törvény alapján működik, aminek egyik fő szabálya, hogy csak arra lehet
költeni, amire a költségvetés előirányzatot biztosít a szervezet számára. Felhalmozási
előirányzata az MgSZH-nak nem volt a költségvetési törvény szerint, így minden olyan
kötelezettség, ami fedezet nélküli lett volna, mondjuk egy tulajdonjogot eredményező
tárgyieszköz-beszerzés, az egy alapvetően törvénytelen megoldás lett volna, hiszen fedezetlen
kötelezettséget vállaltam volna abban az esetben, ha tárgyieszköz-vásárlásra ilyen mértékű

beruházásba kezdek. Azt hiszem, hogy ez a bérleti konstrukció alapvető indoka. Számos más
indok is van egyébként, amit nagyon szívesen, hogyha érdekli az elnök urat, illetve a
bizottságot, akkor az előnyök között tudok felsorolni, de teljesen másodlagos abban a
tekintetben, hogy a lízing, a zárt végű lízing, az opció, a vételi opcióval rendelkező lízing
tulajdonképpen törvényileg nem volt lehetséges, és nem is gondolkodhattunk ezekben az
opciókban.

Másik nagyon fontos, az előbb hivatkozott törvények kitétele, hogy éven túli tárgyi
eszközberuházásra meg pláne nem volt a hivatalnak felhatalmazása. Tehát ez a két szempont
szinte ezt a lehetőséget önmagában kizárta. Ettől függetlenül, ha lehetőségünk is lett volna,
ettől függetlenül is azt állítom, hogy egy bérleti konstrukció egy jó megoldás az eszközök
működtetésére, legyen az mondjuk gépjárműeszköz működtetése, mert a hivatali
hatékonyságot oly mértékben megkönnyíti, ami mindazt az anomáliát, problémát egy csapásra
felülírja, amit egyébként a belső ellenőrzések meglepően hosszasan elemeztek az előzetes
vizsgálatok során.

Szeretném jelezni, hogy az FVM belső ellenőrzése a 2007-es évet vizsgálta, én 2008-
ban szembesültem ezzel, kinevezésem után. És annyit hozzá kell tenni az igazsághoz, hogy 66
jogelőd intézmény összevonásának első évét vizsgálta, és hát visszafogott vagyok, ha azt
állítom, hogy enyhe fokú káoszra mutatott rá a belső ellenőrzés a gépjárműhasználat
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tekintetében, tehát valami olyan megoldást kellett kitalálnunk, ami ezekre a problémákra
megoldást jelent. Ugyanakkor nem jelent plusz kiadást a hivatalnak, sőt a 2010-es év
vonatkozásában, mivel a használt autók vételára beszámított a konstrukciókba, ezért azt kell
mondjam, hogy több száz millió forinttal tehermentesítette a 2010-es év pénzügyi
végrehajtását, és remélem, hogy azok a remények, bár én már nem tudtam végigkísérni a
tavalyi év gazdálkodását, de azok a remények, amiket ehhez a megoldáshoz fűztünk, azok
esetleg pénzügyileg beváltották a reményeket. Talán érdemes volna valóban ezeket az
eredményeket is majd figyelembe venni a vizsgálat során.

Hét és félmillióért béreltünk autót. Az elnök úr ezt említette. Szeretném jelezni, hogy
nem autót béreltünk, hanem komplett flottaüzemeltetési szolgáltatást számos elemmel.
Például direkt az MgSZH-ra kialakított nyilvántartás és nyomonkövetési szoftverrel együtt,
ami külön feladata volt az ajánlattevőnek. Szeretném jelezni, ha 7,5 millióért béreltünk autót
c. mondás mögött azért az ott van, hogy ez egy hatéves konstrukció, tehát nem a mostani 7,5
millió forintban kell feltétlenül gondolkodni, hanem egy hat évre elnyúlóban.

Ami mellett az is igaz, és megemlítendő, hogy ha jól emlékszem, akkor a
gépkocsipark körülbelül egynegyede terepjáró és platós terepjáró gépkocsipark, és jelentős
része közép-felső kategóriába tartozó. Hogyha esetleg a bizottságot érdekli, megemlíteném,
hogy Suzuki Swifteket, SX4-et, Suzuki terepjárót, Ford terepjárót és Ford mikrobuszokat
rendeltünk ebben a bérleti konstrukcióban. Most én mondhatnám azt, hogy a 7,5 millió forint
bizonyos kategóriában még akár jó ár is lehet, hogyha átforgatjuk erre a történetet. Nem
akarom ennyire leegyszerűsíteni a dolgot, de kétségtelen, hogy mintegy 800 millió forintos
másik megoldással szemben, miszerint megtartjuk ezt az állapotot és végigküzdjük magunkat
ezen az egyébként tarthatatlan gépkocsipark-fenntartási és –működtetési szituáción, ezzel
szemben ennél kevesebb összegért bérel az MgSZH autókat éves szinten, és teljes mértékben
megújult a gépkocsipark. Teljes mértékben nyomon követhető, szabályozható lett a
működtetés, és – mondom még egyszer – szeretném látni az eredményeket, de azt reméltük,
hogy 25 százalékkal kevesebb gépjárművel, mintegy négymillió kilométerrel kevesebb
futással tudunk egy ilyen újjászervezett gépkocsiparkkal működtetni egy ekkora hivatalt.

Nem tudom, a reményeink beváltak-e, de remélem,hogy igen. Nem tudom, hogy
kihagytam-e valamit.

ELNÖK: Van-e a bizottság tagjainak vagy a képviselőtársaknak kérdése? Obreczán
Ferenc!
Kérdések

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban elmondta ön az
ön verzióját. 2009 végén, decemberében a hivatalból és több helyről is felhívtak minket, hogy
próbáljunk valamit tenni mint érdekképviselet, az MgSZH autóit eladják és olyan rossz
konstrukcióban, amely a későbbiek során – akárki kerül kormányra – nagyon sokba fog
kerülni.

Ez valóban megtörtént és az ön kollégái közül is többen jelezték, hogy nem szerencsés
húzás lesz az MgSZH részéről. Akkor 2010 januárjában jeleztük ezt újságcikk és egyéb
formában. Sajnos a szerződések megköttettek, és akik használják az autókat, nem vélekednek
olyan jól az egész rendszerről, mint ahogy ön itt elmondta. Sajnálom, hogy ezt kell mondani,
de sajnos a rendszer nem olyan jó, és még egy másik dolog, amiről ön is beszélt: ezek az
autók végül – ahogy a jegyzőkönyvben is szerepel – nem kerülnek az MgSZH, illetve a
magyar állam tulajdonába.

Több személlyel beszélve és a jegyzőkönyv tanulsága szerint is, nekünk az a
megállapításunk, véleményünk, hogy nem szerencsés konstrukció volt. Az MgSZH-nak,
illetve az utódai járművei használatát nem kellőképpen tudja biztosítani, és ön is tudja, hogy a
közigazgatás átszervezése folyik jelen pillanatban. Az egész rendszer bebetonozásra került, az
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ön elmondása szerint is hat évre, úgyhogy a jelenlegi kormány nehéz helyzettel néz szembe
ezzel kapcsolatban.

És még egy dolgot azért el kell mondani, hogy valóban jó konstrukció volt, mert az
első évben valóban nem kellett a kormánynak fizetni, de az új kormánynak, a következő
években bizony jelentős összeget kell ezekért a járművekért fizetni.

Röviden ennyi volna a summázatom, a véleményünk. Úgy érezzük, hogy ez az egész
rendszer függetlenül attól, hogy az elnök úr elmondása szerint jó konstrukció, szerintünk ez
nem az. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gőgös Zoltán!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Eléggé ismerem a konstrukciót, hiszen abban az
időszakban kellett valami megoldás az MgSZH lehetetlen gépkocsihelyzetére, amikor
mindenki azzal volt elfoglalva, hogy éppen ki milyen autót vesz. Egyébként ez most is így
van, csak jelzem. És van, aki ennél sokkal drágábban bérel magának autót, igaz sokáig nem
használta. Ezzel kapcsolatban tehát csak annyit mondanék, hogy igen-igen sokan felhívtak
akkor engem is, hogy ez nem lesz jó. Csak amikor megnéztem, hogy ki hívott fel, mind olyan,
akiktől egyébként elvették volna az egyébként nem szükséges szolgálati autót, mert amikor
megtudták, hogy JPS-es lesz és a gyerekeket nem lehet reggelenként elvinni az óvodába, meg
az iskolába állami pénzen, akkor egyre több telefont kaptam. Na most én meg azt mondtam,
hogy kollégák, ez a kérdés olyan értelemben eldőlt, hogy kétharmad autóval ugyanazt a
munkát évi négymillió km-mel meg lehetett oldani. Én úgy gondolom, hogy e fölött a
rendszer fölött egy évvel pálcát törni, az igen-igen nagy hiba, még akkor is, hogyha nagyon
sok barátotok jelezte, hogy innentől kezdve ő nem maszekolhat, meg fusizhat a gépkocsival,
ami azért – valljuk be – főleg a platós terepjárónál eléggé kézenfekvő volt. Meg a
mikrobuszoknál. Tehát nem a semmiért csinálja az összes gazdasági társaság ugyanezt a
konstrukciót, szinte majdnem mindegyik, mert nem kell tőkét lekötnie. És most mindegy, ha
valaki a lízinget kiszámolja, a végén övé lesz az autó, itt meg nem kell, hogy az övé legyen,
mert kit érdekel. Három év után - egyébként minden cégvezető ezt csinálja, Feri, csak
mondom neked – kap egy újat, aztán folytatja tovább. És nem érdekli, hogy annak a forgalmi
engedélyébe ki van tulajdonosként beírva, a költséget meg szépen elszámolja.

Na most az államháztartási rendszerben akkor lett volna törvénytelen az egész, de ezt
az elnök úr precízen elmondta, hogyha hosszú távú kötelezettségvállalás kapcsán olyanba
megyünk bele, amire sem a minisztériumnak, sem az MgSZH-nak nem lett volna joga.
Egyébként a tízéves, meg 13-14 éves Lada Nivák mindenki alól kiestek. Lehet arra
panaszkodni, hogy a Suzuki „Jimmy” kicsi és a nagydarab emberek néha kicsit szorosan
vannak benne, mert én is hallottam ilyet, de akkor is jelzem, hogy ezek nagyon üzembiztos és
nagyon megbízható autók.

A másik, hogy abban az időszakban, amikor autót egyébként nehéz volt eladni, egy
picit talán még a magyar ipart is segítette ezzel. Nyilván megfelelő irányítással olyan
járművek ezek, ami nem sorolható a luxus kategóriába, nem Audi S8-as, S6-os, sőt az első
kanyar után a vezetői gépkocsik kikerültek belőle. Egyébként nem tudom, hogy mikor lesz
megoldva, mert én láttam a múltkor azokat az Opel Vectrakat, amivel a hivatalvezetők járnak
és egymillió kilométer van benne, azt ajánlom neked, hogy próbáld ki, és utána törjetek pálcát
egy ilyen konstrukció fölött.

Nem kell nekem megvédeni az elnök urat egyébként, nem is tisztem, csak azért
mondtam el, mert engem is sokan felhívtak akkor, és adtam is még interpellációra választ is –
ha jól emlékszem – abban az időben, hogy ezt nem azért csináltuk, mert nagyon örültünk
neki. Én akkor egyébként éppen 400 ezer kilométeres autóval jártam, mert kormányszinten
nem lehetett autót cserélni. Ez is a világ őrültsége volt, ahogy az is, hogy az államtitkár
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utódom a mai napig azzal az autóval jár, amiből éppen két hete kiszakadt a generátor. Na
most, hogyha ezt ilyen szinten kezeljük, és mindenből politikai ügyet akarunk csinálni vagy
akár még büntető ügyet is. Erről is hallunk, bár itt most a kormánybiztos úr ennél óvatosabban
fogalmazott, akkor nem tudom, hová vezet ez a történet.

Ezt csak azért mondtam el, mert így nem lehet kezelni. Még egyszer mondom, a
gazdasági szférát meg kell nézni, mit csinál, és nagyon nem kell mást csinálni az állami
szférában is, mert nem a semmiért csinálják, amit csinálnak, a JPS-szel, a bérlettel, az
egésszel. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Mindjárt továbbadom a szót. Az előbbiekben is ezt a gyakorlatot
folytattuk, talán most sem térnénk el ettől, hogy a kérdéseket összegyűjtenénk. Nekem egy
kérdésem volna, amire igazából akár, Zoli, tőletek is jöhetne a válasz, hogy mennyire lett
megvizsgálva az, hogy egy lízingkonstrukció előnyösebb avagy sem. És hogyha volt ilyen
számítás és adott esetben a lízing szerencsésebb megoldásként sejlett fel, akkor volt-e
mondjuk az FVM részéről, nyilván első körben az MgSZH-nak az FVM felé egy olyan
javaslata, hogy esetleg költségvetési keretet biztosítanak neki erre a célra? Illetve ha érkezett
be ilyen, annak mi volt a sorsa?

Esetleg annyit majd kérnék a kollégáktól, hogy egy levelet írjunk az MgSZH-nak,
hogy egy átlagos MgSZH autó éves futását meg kéne nézni. Már a szervizköltségek
tekintetében is számíthatóvá kéne tenni. Hogy milyen tendencia volt, illetve a most meglévő
autók mennyit futnak, illetve az előzőek mennyit futottak. Tehát azt gondolnám, hogy ez
mindenképpen fontos adat lenne a dolgok továbbgondolásához.

Van-e még?

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem vagyok az albizottság
tagja, csak mint a Mezőgazdasági bizottság alelnöke veszek részt az ülésen. Azt gondolom,
hogy ami az előterjesztésben van, az autóknak az ilyenfajta cseréje, akár racionális döntés és
megalapozott döntés is lehet. Azt gondolom, nem is ezt vitatja elsősorban az itt lévő vizsgáló
bizottság, hanem azt, hogy lehetett volna egy körültekintőbb vagy adott esetben
gazdaságosabb vagy jobb finanszírozási megoldást találni.

Azt szeretném kérdezni az elnök úrtól, mert erre nem látok pontos számot, hogy
mennyiért szállították be az autókat. Az van, hogy az első évben lettek ezek jóváírva az akkori
bérleti díjból, egyértelműen nem lehet azt látni, hogy mennyi az autók beszámítható értéke.
Ezt meg tudná-e mondani az elnök úr?

Illetve ha ezek hozzávetőlegesen 450 millió forintot érhettek, a beszámolójában talán
érintette ezt az összeget, ezt jól értettem-e, és akkor ez azt jelenti-e, hogy darabonként 400
ezer forintba számították be en block az összes autót? Lehet ezt vitatni, hogy ez amúgy ár-
értékarányos volt-e vagy sem, tehát ezt szeretném kérdezni, hogy mennyi volt az autók
beszámított értéke. Illetve tud-e arra válaszolni, hogy az üzemanyagköltségen kívül mennyi
volt az autóknak az üzemeltetési költsége 1100 autó esetén? Mert ha az volt a cél, hogy
négymillió km-rel kevesebb legyen, akkor ha a jó gazda gondosságával végiggondolom,
akkor azt mondom, hogy sok az 1100 autó, és akkor azt mondom, hogy ebből eladok 300-t.
tehát ez nem feltétlen azt jelenti, hogy vegyek 800-at és egymillió forintos éves költséget
csináljak, hanem úgy csökkentem, hogy eladok belőle 350 autót, és adott esetben ezt az árat
felhasználom annak a cseréjére, ami a legjobban szükséges, és nem egész pályán megyek.

Tehát még egyszer a kérdéseim: mennyi a beszámított érték, mennyi volt az
üzemanyagon kívüli fenntartási költség, illetve vizsgálták-e azt, hogy csökkenteni akarják a
km-t, ami – azt gondolom, hogy – racionális költség és bölcs döntés akkor, hogyha csak 350
autót adnak el kvázi, és mondjuk, ezt használták volna fel a szükséges cserékre, és akkor
valóban egy autó 400 ezerért lenne beszámolható. Köszönöm.
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ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelentkező.) Akkor Gőgös Zoltán!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Lízing. Szóba került, minden konstrukció megvizsgálásra
került. Abban az időben volt egy teljes járművásárlási, beszerzési korlát, és mi szembesítettük
a problémával nyilván a kormányt is, hogy valahogy üzemelni kell, és olyan helyzet van,
amivel kezdeni kell valamit, és akkor jött mintának a másik két állami szerv megoldása, és ezt
a konstrukciót kvázi – nem formálisan, mert hogy annyi volt a válasz, hogy tartsuk be a
vonatkozó törvényeket – elfogadtuk. Na most, a törvény az, hogy a költségvetési törvény
szerint az MgSZH saját tulajdonba járműveket nem vehet, nem lízingelhet. Innentől kezdve a
problémát kezelni kellett, adta magát a tartós bérleti konstrukció. Tehát ennyit az
előzményekről.

ELNÖK: Obreczán Ferenc!

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Gőgös képviselőtársam rávilágított a lényegre, amit
én próbáltam már kifejteni. Az, hogy kormányzati szinten megtiltották a gépjárművek
vásárlását (Gőgös Zoltán: Nem ezt mondtam! Úgyhogy ne forgasd ki a szavaimat. Állami
tulajdonba vételét. A problémát meg meg kellett oldani.) De ön is, képviselőtársam, tudja,
hogy akkor ebben az időszakban már 3-4 hónap volt hátra a választásokig.

Nekem az a gondom és nemcsak nekem, mindannyiunknak az a gondja, hogy az új
kormány terhére vállalták fel ezt a konstrukciót, ami nem szerencsés, nem egy jó konstrukció.
Tudom, képviselőtársam nem ért egyet velem, azért vagyunk itt, azért is vitatkozunk. De az új
kormány részére ez tényleg terhet ró, mint mondtam az előbb is, a közigazgatás átszervezése
folyamatban van. Az MgSZH szerepe megváltozik. A jelenlegi kormány pedig ehhez a
gépjárműügyhöz hat évig kötött, és ennek a felhasználását, amire nem biztos, hogy ebben a
konstrukcióban szüksége van, kénytelen hat évig elviselni.

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés? Ha nincs több kérdés, megadom a válaszadás
lehetőségét.

LUKÁCS LÁSZLÓ, az MgSZH korábbi elnöke: Köszönöm szépen. Megpróbálok
szintetizálni és a szakmai kérdésekre szakmai alapon válaszolni. Obreczán képviselő úr
felvetésére, hogy nincsen vételi opció a szerződésben, azt tudom válaszolni, hogy azt kell
megérteni, hogy nekem nem volt jogom ilyen opciót telepíteni. De a hivatal működik, és az
évek során közeledik a hatodik év, és erre költségvetési keretet, magyarán felhalmozási
előirányzatot kap az MgSZH, akkor semmi nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a most bérleti
konstrukcióban használt gépkocsikat az MgSZH vagy a kormányhivatalok a későbbiek során
egy bizonyos maradványértéken ahogy éppen az akkori költségvetési helyzet lehetővé teszi,
megvásárolhassák. Itt nem az a kérdés, hogy most ez jó ötlet vagy nem jó ötlet.

Az a kérdés, hogy én mikor követtem volna el törvénysértést. Hogyha erre –
felhatalmazás nélkül – kötelezettséget vállalok, akár még opcionálisan is, vagy hogyha ezt
nem teszem? Az akkori törvények szerint egyértelmű törvénysértést követtem volna el,
hogyha erre kötelezettséget vállaltam volna, felhalmozási előirányzat nélkül.

Az, hogy születhetett volna-e törvénymódosítás ebben a témában? Említettem, a
költségvetési törvényt kellett volna módosítani. Az nem egyszerű törvénymódosítási feladat.
Nem venném a bátorságot, hogy én egy ilyet – akár elnöki pozícióban is – kezdeményezni
sikerrel tehettem volna, de azért ezt nagyon meggondolandónak tartom, ugyanis arról lehetett
volna szó az én fejemben, hogy a meglévő költségvetési keretből kapunk esetleg lehetőséget,
elkülönített pénzt arra, hogy akkor azt beruházásra költsük. Na most, a meglévő költségvetési
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keret is olyan szűkös volt az MgSZH-nak, és azt hiszem, ezt Obreczán úr világosan tudja,
hiszen számtalanszor beszéltünk erről, szakmai alapon, hogy egyszerűen az MgSZH-nak az
nem lett volna megoldás, hogy az egyébként a működését is fedezni alig bíró költségvetési
keretből vegyünk el, és akkor majd a fizetésekből, laborműködtetésből és nem tudom, milyen
más dologi költségekből csoportosítsunk át beruházásra pénzt.

Azért azt szeretném még egyszer nyomatékosan elmondani – és hogyha nem terhelem
túlságosan meg a bizottságot 4-5 adattal, akkor alá fogom támasztani adatokkal -, hogy az
elhasznált régi gépkocsipark szinten tartó működtetése a mi számításaink szerint többe került
volna éves viszonylatban, mint a jelenlegi bérleti díjnak az összege. És hogy miből adódik ez
az éves, az akkori elhasznált gépkocsipark szinten tartó működtetésének a költsége? A
következők. A karbantartás és a javítás, tehát nem a normál üzemben tartás, hanem
kimondottan a javítási költség, a gazdasági részleg kimutatásai szerint körülbelül 200 millió
forintot tettek ki egy évben.

Biztosítások és adók. Az akkori törvénymódosítások kapcsán – gondolok itt a
cégautóadókra – biztosításokkal együtt körülbelül 150 millió forintot tettek volna ki a hivatal
költségvetéséből.

Ha 10 százalékban akartuk volna cserélni ezt a gépkocsiparkot, és a 10 százalékot
azért mondom, mert tízéves 1100-as állományú gépkocsipark 10 százalékos cseréje semmi
más, csak a tízéves átlagéletkornak és a nagyon rossz műszaki szintnek a fenntartása, hiszen
10 százalékot cserélek, az tíz év alatt cserélődik le, tehát a mostani tízes átlagéletkor maradt
volna, ez olyan 350-400 millió forintba került volna, hiszen ennyi lett volna 110 autó
beszerzésének a költsége. És abból adódóan, hogy korszerű, alacsony fogyasztású és a JPS-
nyomonkövetésnek köszönhetően kevesebb futásteljesítménnyel futó gépkocsipark került be a
rendszerbe, ez mintegy 150 millió forintos megtakarítást jelentett a működtetés tekintetében.
Tehát vagy ezt tartjuk fent és ez okoz 850 millió forintos kiadást évente, vagy pedig leváltjuk
az egészet erre a konstrukcióra. Első évben nem kell fizetni, és utána valóban évente egy
olyan 700 millió forint körüli összeget kell áldozni a dologra.

Azt gondolom, így szembeállítva, ez pénzügyileg is megalapozott döntés volt. Az,
hogy eladnánk? Erre készült egyébként belső javaslat is, hogy adjunk el 100-200 autót és
helyette…, nem is tudom, hogy akkor hogy csökkentettük volna a gépkocsiállományt, de
hogy abból a pénzből újítsuk meg részben a gépkocsiparkot, amit eladunk autókat.
Foglalkoztunk a gondolattal, de strukturális problémákat nem oldott volna meg. Továbbra is
magas életkorú, zömében elhasznált, nem nyomonkövethető volt. Egyébként is, amit Gőgös
képviselő úr mondott, a használattal kapcsolatos anomáliákat nem rendező megoldás lehetett
volna, és hozzáteszem, hogyha emellett döntünk, akkor egy racionális döntés hogy szólt
volna? Adjuk el azokat, és ez több mint száz darab volt, ami fő roncs? Ami olyan főhibás,
hogy több száz ezer forintba kerülne megjavítani, az autó nem ért már annyit, műszaki lejárt
és több száz ezer forint lett volna műszakiztatni? Szóval ha ilyen döntést hozunk, akkor
világos, hogy ezeket a teljesen értéktelen autókat kellett volna először eladnunk. Most ennek a
piaci értéke kötve hiszem, hogy fedezte volna az akármilyen szintű visszapótlását ezeknek az
autóknak. Ebben is folytattunk vizsgálatot, sajnos nem volt jó matematikája ennek a
történetnek.

Nem beszélve arról, hogy a fő cél a gazdaságos, ésszerű, racionális és okszerű
használatot ez nem teremtette volna meg.

Az üzemeltetési költségekről – azt hiszem, hogy – részben szóltam. Ez a karbantartás
és javítás 200 millió forintos nagyságrendű költség, de emellett természetesen a hajtó- és
kenőanyag tekintetében, ami még szintén hozzátartozott az üzemeltetési költségekhez, azt
hiszem, hogy olyan 300 millió forint körül lett volna. Természetesen ez most is van, hiszen
most is tankolni kell az autókat a bérlet során.
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A felvásárlási ár. A felvásárlási ár egy bírálati szempont volt, arra konkrét ajánlatot
kellett tenni, ez volt a második legfontosabb szempont, és ez teljesen nyílt és publikus volt a
licit során a három tétel közül ezt kellett konkrétan beírni a licitfelületre, az internetes
felületre, és nem láttam már régóta ezt az eredményt, de ha jól emlékszem, 540 millió
forintért vásárolta fel a győztes a használt autókat. Mivel ez teljesen nyilvános adat, hadd ne
vállaljak garanciát ezért a számért. Én úgy emlékszem, mintha  540 millió forintért vásárolták
volna fel a gépkocsikat.

Az érték. Azt hiszem, ezzel kapcsolatban is volt kérdés. Az én állításom szerint 540
millió forintért felvásárolt használt autókra vonatkozóan nagyjából úgy lehet szembeállítani és
meghatározni ennek az értékét – talán félreérthető voltam, ezért is fogom írásban átadni ezt a
nyilatkozatot -, hogy 400 millió forint az a könyv szerinti érték volt, ami az összes
gépjárművünkre, ami több mint 1400 darab volt, vonatkozott. Ebben voltak traktorok,
állatleölő gépjárművek, speciális permetezőgépek, és a többi, és mi ebből a teljes
gépjárműállományból adtuk el tulajdonképpen a személyi használatú gépjárműveket, kivéve a
vezetői autókat, tehát azokat nem adtuk el. De az összes gépjárműre, mindennel együtt
lehetett azt a számokból kimutatni, hogy 2010-re a könyv szerinti értéke 400 millió forint alá
fog csökkenni. Zárójelbe teszem, ebben van egy olyan tétel, 2007. évi beszerzés, még a
jogelődök rendezték, amik európai uniós kötelezettségből állatleölő, speciális
állategészségügyi kocsik voltak, ez önmagában 200 millióval szerepelt a könyvekben.

Tehát a könyv szerinti érték 400 millió alá ment úgy, hogy a teljes gépkocsiállományra
vonatkozóan abból egy tétel 200 millió volt. Az összes többit ki lehet számolni, hogy
nagyjából 200-300 millió körül lehetett, és mi ezzel szemben, ha jól emlékszem 540 millióért
adtuk el ezen a licitálásos árversenyen tulajdonképpen ezt a gépkocsiparkot.

Ha kihagytam valamit, legyen kedves megismételni.

ELNÖK: Köszönjük szépen a választ. Maradt-e még bárkiben kérdés, amit feltétlen fel
szeretne tenni?

LUKÁCS LÁSZLÓ, az MgSZH korábbi elnöke: Annyit szeretnék mindenképpen
jelezni, azt hiszem, ez a korrekt vizsgálat része, hogyha később felmerül bármiféle kérdés,
nagyon szívesen válaszolok írásban vagy egy újabb meghallgatás keretében, tehát most ha  a
bizottság nem tartja lezártnak, természetesen állok továbbra is rendelkezésre. Természetesen
én sem tartom lezártnak ezt a beszámolót.

ELNÖK: Köszönjük szépen az ajánlást. Hogyha úgy alakul a dolog, nyilván élni
fogunk vele, és köszönjük a megjelenést, a választ most e módon biztosítva látjuk.

Ha nincs további kérdés, a napirendet és az ülést is lezárnám. Köszönöm szépen a
megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 47 perc)

Győrffy Balázs
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


