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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  45.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Dr.  Vadai  Ágnes  (DK)
országgyűlési képviselő "A fóti filmstúdióra van 42 milliárd forintja a kormánynak, a Velencei-tóra
nincsen?" című, K/16867. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2021. augusztus 23.
 
                                                                       Tisztelettel:
                                                                                                Orbán Balázs



 
 
Címzett: Dr. Vadai Ágnes (DK)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Orbán Viktor
miniszterelnök  úrhoz  intézett, "A  fóti  filmstúdióra  van  42  milliárd  forintja  a  kormánynak,  a
Velencei-tóra nincsen?" című,  K/16867. számú írásbeli kérdésére – Gulyás Gergely miniszter úr
megbízásából – az alábbi választ adom.

Magyarország  Kormánya  a  mozgóképiparra  a  hazai  gazdaság  egyik  meghatározó  ágazataként
tekint, amely közel 20 ezer tapasztalt szakembernek ad munkát. Az ágazat 2019-ben 164,4 milliárd
forint  itthon realizált  exportbevételt  termelt,  amelynek 94%-a külföldi  produkcióktól  származik.
Mindehhez a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. fóti telephelyének kihasználtsága is
hozzájárul, mivel az adottságai miatt igen kedvelt hazai- és külföldi filmkészítők körében is. Ennek
ellenére az 1970-es évekbeli alapítása óta a fóti stúdió nagyobb volumenű fejlesztésére mindeddig
nem került sor.
 
Tájékoztatom  Képviselő  Asszonyt,  hogy  a  kérdésében  sugallt,  régi  adósságként  létrejövő
stúdiókomplexum-korszerűsítés  és  -bővítés  épp  ezért  a  Kormány  Gazdaságvédelmi  Akcióterve
keretében  valósul  meg,  amelytől  az  exportbevételek  további  növekedése,  valamint  –  a
mozgóképipari  fejlesztésekkel  járó  multiplikátorhatások  által  –  a  gazdaság  egyéb  területein  is
pozitív eredmények várhatóak (például szállodák, éttermek forgalomnövekedésében). A beruházás
az új építkezések mellett a meglévő épületek, az energetikai rendszer, a belső út- és közműhálózat
felújítására  és  fejlesztésére  is  irányul.  A telephely-fejlesztés  fontos  elemét  jelenti  a  megújuló
energiaforrások telepítése az üzemeltetési költségek csökkentése céljából.
 
A fóti filmstúdió korszerűsítéséből nem következik a környezet védelmének és hazánk természetes
élővilága megóvásának hiánya.
 
A  Velencei-tó  közös  ügyünk,  amelynek  fejlesztésére  a  kormányzat  folyamatosan  jelentős
költségvetési  forrásokat  fordít.  A  vízminőség  fenntartható  javítására,  a  part  menti  területek
természetközeli állapotának magasabb színvonalú megőrzésére és környezettudatos megújítására a
Kormány  eddig  is  már  14  milliárd  forintot  biztosított.  Ezen  túlmenően  a  Kormány  az  elmúlt
években a Velencei-tó körül 136 turisztikai projektet támogatott a rendezett tóhasználat feltételeinek
megteremtéséhez  szükséges  forrásbiztosítás  mellett.  Egyébiránt  a  Velencei-tó  vízrendszere
természeti okok miatt időről-időre vízhiányos terület, amely főként a csapadék és a párolgás évi
alakulására,  azok arányára vezethető vissza.  A vízgyűjtő alapvetően száraz jellegét a klimatikus
viszonyok  mellett  a  terület  geológiai  tulajdonságai  is  meghatározzák,  amelyek az  egyébként  is
sekély tavat kiemelten érzékennyé teszik a száraz vízháztartási helyzetekkel szemben.
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Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet szentel a Velencei-tó ügyének, így kész támogatni egy
olyan  átfogó  és  komplex  megközelítésű  vízügyi  intézkedési  tervet,  amely  figyelemmel  van  az
ivóvíz biztosítási, árvízvédelmi és az öntözési szempontokra is. Tájékoztatom Képviselő Asszonyt,
hogy  a  Kormány  döntése  alapján  ezen  terv  előkészítése  –  több  szakmai  szervezet  és  szakértő
bevonásával – már folyamatban van.
 
Budapest, 2021. augusztus 23.
 
                                                                       Tisztelettel:
                                                                                                Orbán Balázs
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