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Tisztelt Képviselő Asszony!

A Házszabály 91 . §—a alapján „Lóvá tett somogysárdiak, avagy a lovakat lelövik ugye? ”
címmel K/3670. számon benyújtott írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

Az Országos Rendőr-főkapitányság Somogysárdi Lovasbázisának (a továbbiakban :
Lovasbázis) telephelyét képező ingatlant, a hozzátartozó lóállománnyal együtt 1993-ban, a z
akkori Belügyminisztérium döntése alapján annak érdekében vásárolta meg a Rendőrség,
hogy a lovas-szolgálati ág fenntartásához szükséges ló utánpótlás folyamatosan biztosítot t
legyen. A megvásárlást követően rövid időn belül jelentkeztek azok a működtetéssel
kapcsolatos problémák, amelyek csak jelentős költségvetési támogatással voltak
megoldhatók. Mindezen körülmények rányomták a bélyegét az ott végzett, a Rendőrség
szakmai- és alapfeladatai közé nem sorolható tevékenységekre .

A hatékony üzemeltetés érdekében több alkalommal elvégezték a Lovasbázis átvilágítását ,
ugyanis a lovak értékesítéséb ől származó bevételek, valamint a mezőgazdasági termelést
segítő állami támogatások sem fedezték a növénytermesztési és a lótartásból ered ő
költségeket, melyekhez további költségként járultak hozzá a személyi juttatásból ered ő
kiadások.

A Lovasbázis éves működtetési költsége 2005 . évben már annak ellenére meghaladta a 200
millió forintot, hogy a szakmai szempontoknak megfelel ő lovakat — az időközben minimálisra
csökkent utánpótlási igények miatt — szinte alig kellett produkálnia . Különösen annak
ismeretében fontos ezt kihangsúlyozni, hogy az évenként jelentkez ő szolgálati ló utánpótlás i
igény, mindössze 4-8 ló beszerzését teszi szükségessé, amely piaci alapon is maximum 5- 8
millió forintos költséget jelent évente .

A Lovasbázis hasznosításának lehetőségéről folytatott tárgyalások során beszerzett szakmai
vélemények szerint a lovak nem tartoznak sem a hagyományos magyar, sem a veszélyeztetet t
fajtakörbe, azaz nemzetgazdasági, illetve fajtához kapcsolódó örökségvédelmi szempontból a
Lovasbázison tenyésztett lovaknak genetikai értéke nincs .

.l Magyar Köztársaság
igazságügyi és rendészeti minisztere
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Lényegében olyan különleges genetikai tulajdonság nélküli lovak tenyésztésére és tartására
került sor, melyek Magyarországon bármikor különösebb nehézség nélkül beszerezhet ők .

A Lovasbázis jövőjét illetően több alternatív megoldás is körvonalazódott, melyek során
– többek között – tárgyalások kezdődtek a Kaposvári Egyetemmel (továbbiakban: Egyetem)
a továbbüzemeltetés lehetőségéről, majd a ménes meghatározott egyedeinek •– a rendőrségi ló
utánpótlás biztosítása érdekében történ ő – bértartatásáról . Ennek érdekében dr . Lamperth
Mónika miniszter asszony, érzékelve a súlyos finanszírozási és foglalkoztatási feszültségeket ,
még belügyminiszterként tett lépéseket .

A tárgyalásokon az Egyetem ragaszkodott a szolgálati ló utánpótlás éves költségét jelentősen
meghaladó költségvetési előirányzat átadáshoz, ugyanakkor a képviselői hangsúlyozták azt is ,
hogy nem kívánnak a szervezet jogutódjává válni, a jelentkez ő feladatokat nem a meglévő
személyi állománnyal tervezik megoldani . A piaci alapon történő együttműködésre irányuló
tárgyalások során az Egyetemnek a konkrét szolgáltatásokkal összefüggésben adott ajánlata i
azok jelentős költségigénye miatt – nem jelentettek gazdaságos megoldási lehet őséget, ezért a
későbbiekben sem került sor az együttműködési megállapodás megkötésére .

A megoldási lehetőségek keresése során számos tényez őt kellett figyelembe venni, azonba n
bármely lehetőség választása esetén kiemelkedő feladatként jelentkezett a személyi állomány ,
a ménes, valamint az anyagi-technikai eszközök sorsának megfelelő módon történő
rendezése .

Az egyik legfontosabb feladat volt a meglévő lóállomány racionális szempontok szerint
történő szelektálása. Ennek megfelelően a lóállomány egy része értékesítésre, illetv e
különböző szervezetek (pl . Országos Polgárőr Szövetség) részére átadásra került . A
Rendőrség a használható anyagi-technikai eszközöket hivatalos értékbecslést követ ően ,
nyilvános árverés keretében értékesítette, és az értékesítésb ől befolyt összeget (41 milli ó
forint) az ORFK Gazdasági Fő igazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság bankszámlájá n
elkülöníttette, annak felhasználására még nem került sor .

A kastély és az ahhoz tartozó arborétum nem rendőrségi tulajdon, ezért az ingatlanvagyo n
hasznosításával kapcsolatban kizárólag a más költségvetési szervnek történ ő átadás lehetősége
merült fel . A továbbhasznosítási tárgyalások eredménytelenségére figyelemmel a Rendőrség a
vagyonkezelésbe vett ingatlanok tekintetében írásban tájékoztatta a Kincstári Vagyon i
Igazgatóságot az ingatlanok 2007 . december 31-ei hatállyal történő visszaadásáról .

Dr Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszterként, a bezárást követ ően azonna l
kezdeményezte a munkaügyi központ aktív szerepvállalását és találkozott a dolgozó k
képviselőivel is . A Lovasbázis szervezési állománytáblájának módosításával összefüggésben
a területileg illetékes Munkaügyi Központ 2007 . augusztus 6-án vette nyilvántartásba a
csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentést, a személyzeti elbeszélgetéseket követ ően
az érintettek 2007. szeptember 6-ai időponttól kerültek felmentésre .

Tájékoztatom továbbá, hogy a Nemzeti Lovarda 2008-ban végrehajtandó felszámolása miat t
intézkedni kell a szomszédságában található Mosonyi utcában elhelyezett rend őr lovak, illetve
a Nemzeti Lovas Bandérium lovainak megfelel ő színvonalú és szakszerű tartásáról ,
gondozásáról .
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Megoldási javaslatként merült fel, hogy a főváros közepén található Mosonyi utcai
objektumban elhelyezett lovak a jövőben kerüljenek át az ORFK Oktatási Igazgatóság
Dunakeszi telephelyére, ahol megfelel ő költségvetési fedezet biztosításával az
elhelyezésükkel kapcsolatos körülmények az Európai Uniós szabályoknak is megfelel ően
kerülnének kialakításra.

Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy az elképzelések alapján Dunakeszin nem egy „új
Somogysárdi” Lovasbázis kialakítására kerülne sor, azaz a létesítmény kizárólag a lovak
elhelyezését és a lovas-szolgálati ág részére szükséges id őszakos képzések lebonyolítását ,
illetve a lovak részére szükséges tréningezést szolgálná .

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2007 . szeptember 24 .
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