
Dr. Szili Katalin úrasszony,
az Országgyűlés Elnöke
részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Asszony!

,, . . .Sefüle, se farka . . ., avagy az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerfejlesztésének
interpretációja az FYM vezetése által ." címmel Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök úrhoz a
Házszabály 91.§-a alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani .

Tisztelt Miniszterelnök úr!

MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS
Fidesz-MPP Országgyűlési Képviselőcsoportja

Tóth Imre
országgyűlési képviselő

írásbeli választ igénylő kérdés

Az elmúlt három hetes időszakot az jellemezte, hogy az FVM különböző szintű és rangú
vezetői kórusban próbálták meggyőzni a közvéleményt, és saját magukat arról, hogy hazánk
uniós csatlakozását minőségileg meghatározó Integrált Irányítási és Ellenőrzési rendszer, mint
az agrár uniós pénzek elérhetőségének alapfeltétele, hazánk csatlakozásáig elkészül, működni
fog, és a gazdálkodók hozzájutnak az uniós támogatásokhoz .

A témával kapcsolatban közleményt adtak ki, sajtótájékoztatót tartottak annak rendje, és
módja szerint, de egy dolgot elfelejtettek. Nagy igyekezetükben, egymással elfelejtettek
egyeztetni, elfelejtették áttekinteni a fejlesztéssel kapcsolatos eddig megszületett
dokumentumokat, tett nyilatkozatokat .

Ebből adódhatott az a sajnálatos elszólás, - vagy mégsem -, hogy a gazdaregisztrációs
rendszerjúnius 15 .-ig elkészül .

Korábbi kormány előterjesztések és FVM-es anyagok szerint a gazdaregisztrációt az Országos
Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek -OMMI- kell kifejlesztenie, ide értve a közbeszerzési
eljárástól, a fejlesztésen, az eszközbiztosításon keresztül, az üzemeltetésig mindent .

Letagadhatatlan tény az is, hogy az unió szakértői azonnal kifogást emeltek ez ellen az
elképzelés ellen, kifejtve, hogy az OMMI tevékenysége kapcsán, nem lehet a nemzeti kifizető
ügynökség része, nem lehet annak rendszerének fejlesztője, üzemeltetője . Ennek ellenére, az
unió szakmai véleményét figyelmen kívül hagyva, változatlanul az OMMI a regisztráció
kijelölt gazdája .

Ez az eljárás mindamellett, hogy sérti az uniós szabályokat, súlyosan sérti a magyar
adatvédelmi törvény előírásait, megvalósulása esetén az OMMI jogosulatlan adatkezelést
folytatna. Jelzem Önnek, hogy az ügyben, indokoltnak látjuk az Adatvédelmi Biztos
vizsgálatának kezdeményezését .



Az FVM minisztere és államtitkárai kijelentették, hogy a regisztrációs rendszer 2003 . június
15 .-ig elkészül .
Ugyanakkor a rendszer fejlesztésére semmilyen jellegű közbeszerzési eljárást nem folytattak
le, a közbeszerzési értesítőben erre utaló közlemény nem jelent meg .
A regisztrációs rendszer tartalmában, a fejlesztés nagyságrendjében megközelíti a jelenleg
futó, a kifizetési jogcímek kezelését végző tender nagyságrendjét, több száz-millió forintot .

Ugyancsak kijelentették, hogy a teljes IIER rendszer hazánk csatlakozásáig akkreditáltan
elkészül, a gazdálkodók hozzájutnak az uniós agrártámogatásokhoz .

Ennek a kijelentésnek kissé ellent mond az a tény, hogy a jogcímek kezelésére kiírt
tenderdokumentumokban a nyertes tenderező végső teljesítési határideje 2004 . december 31 .,
melyből az tűnik ki világosan, hogy az FVM vezetői nem számolnak a rendszer 2004-es
működésével, és ezen keresztül az agrártámogatások kifizetésével .

Az IIER rendszer funkcionális részeiből, jelenleg a kifizetési jogcímek, és pályázatok
kezelésére van érvényes tender kiírás, a többi rendszerrészre, köztük a gazdaregisztrációra
nincs .

Az Ön által hangoztatott, és képviselt törvényesség, a közpénzek felhasználásának
átláthatósága jegyében tisztázásra szorul Wellisch Péter, az FVM IIER projekt-managerének
és Wellisch Péter, a Semper Idem Kft . ügyvezetőjének kapcsolata .
A Semper Idem Kft . az OMMI-nál az Egységes Nyílvántartási és Azonosítási Rendszer
(ENAR) fejlesztője, ezért a ,,két" Wellisch Péter szerepével kapcsolatban alapos okkal vethető
fel, a bennfentesség, a közbeszerzési törvény szellemének és előírásainak, valamint az Ön
által hangoztatott elvek megsértése .

Fentiek figyelembevételével az FVM vezetése vagy nem tudja, hogy mi történik a
minisztériumban, vagy szándékosan félrevezeti a közvéleményt, a parlamentet és nem utolsó
sorban saját kormányát .

Ez utóbbi miatt, még ha ennek következtében meg is bukik az Ön kormánya, én nem lennék
különösebben ideges, csakhogy most már messze nem erről van szó . Ha ez a fejlesztés
elbukik, az, az ágazat, a nemzetgazdaság súlyos bukását fogja jelenteni, nem beszélve az
ellehetetlenült gazdálkodók milliós tömegéről .

Az Ön FVM minisztere és államtitkárai megbuktak, csak idő kérdése, hogy ez mikor, milyen
körülmények között, és milyen következményekkel fog mindenki számára nyilvánvalóvá
válni .

Mivel Ön felel kormánya tagjaiért, azok tevékenységéért, ezért kérdezem Önt tisztelt
Miniszterelnök úr :

Az IIER gazdaregisztráció fejlesztése milyen és mikori közbeszerzési, tenderezési eljárás
eredménye szerint, és hol folyik, ki a tender győztese?

Ha a futó tender győztesének teljesítési határideje 2004 . december 31 ., akkor hogyan és
milyen uniós kifizetéseket tervez az FVM vezetése 2004-ben?



Törvényes és etikus e, a ,,két" Wellisch Péter szerepe az IIER fejlesztése kapcsán?

Hogyan tudja Ön garantálni az uniós szabályok, ajánlások valamint a magyar adatvédelmi,
közbeszerzési törvények előírásainak betartását, ha azokat az FVM vezetése rendre
figyelmen kívül kívánja hagyni?

Milyen irányítási rendszer - egyszerűsített vagy teljes - kerül bevezetésre és mikor
Magyarországon?

Erről, és az ehhez szükséges felkészülésről mikor kapnak hiteles tájékoztatást a
gazdálkodók, a gazdák?

Mikor kapnak tájékoztatást a gazdálkodók, a gazdák, arról hogy ágazatonként milyen
szakmai és adminisztratív elvárásokkal, milyen üzemméret jogosult támogatásra az uniós
csatlakozást követően?

- Mire számíthatnak a gazdák, a gazdálkodók a továbbiakban, ha az FVM vezetőinek
teljesítményét, tevékenységét Miniszterelnök úr jónak, Brüsszel elégtelennek, a
gazdálkodók pedig hiteltelennek minősítik?

Várom megtisztelő, mindenre kiterjedő válaszát.

Budapest, 2003 . június 16 .
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