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Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 91 . §

(1) bekezdése alapján „Miniszter úr szerint helyi gazda-e Simicska Lajos?” címmel írásbeli válasz t

igénylő kérdést kívánok benyújtani Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr !

Nemrégiben a Blikk pert nyert a Földalapkezel ő (NFA) ellen, ezért kénytelenek voltak kiadni nekik a meg -
bízási szerződéssel használt földek listáját. Ezek az önök nyilatkozatai, illetve a hatályos jogszabályok sze-
rint olyan földrészletek, amelyeket rendezetlen tulajdonosi hátterük, méretük miatt az NFA nem tud pályá-
zati úton hasznosítani, vagy esetleg érvénytelen lett a rájuk irányuló pályázat. Sebestyén Róbert elnök úr
egy néhány nappal ezelőtti televíziós interjúban (http://www.nfa .hulhirelc/interju_az_nfa elnokevel) el-
mondta, hogy az ilyen földrészletekre helyi gazdálkodókkal kötnek megbízási szerződést, maximum egy
évre .

Ugyanakkor a hosszú (24278 db adatot tartalmazó) lista alapján a fentiekkel ellentétes következtetésre jut -
hatunk.

Látható például, hogy a Simicska Lajos és Nyerges Zsolt érdekeltségébe tartozó Mezort Zrt alá tartoz ó
különböző cégek összesen 59 földrészletet használhatnak kedvezményesen az NFA jóvoltából . Ezek közül
20 földrészlet Lepsény és Enying települések határában van, amelyekre a lepsényi helyi gazdák már évek
óta jelzik használati igényüket minden lehetséges fórumon . A mintegy ezer hektárnyi földre az NFA mégi s
a Mezorthoz tartozó Dél-Balaton Agro Kft-vel kötött több évben is megbízási szerz ődést.

Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere 3 földrészletet használhat az NFA megbízásából . A helyiek szerint
az egyik földrészlet ugyanaz, amire Váradi András, a Mészáros L őrinc által legelőiről kizárt, és így a tönk
szélére sodort juhász pályázni próbált tavaly ősszel, de aminek kiírását azonnal visszavonták, amint a ju-
hász kiváltotta a pályázati csomagot. Kérdezem miniszter urat, helytálló-e ez az információ .

A Keve Zrt. az Alcsútdobozon található négy megbízási szerződésbő l a negyedik, Kajászón pedig 6 föld-

részletet használhatnak pályázat nélkül . Ez annak azért mond ellent az önök nyilatkozatainak, mert tudjuk ,

hogy a kajászói gazdák teljesen hiába pályáztak a saját településük határában lév ő földekre . A jelek szerint
önök előbb adnak megbízásos használatba földet egy több ezer hektáron gazdálkodó agrárcégnek, mint a
helyi, néhány tucat hektárt m űvelő gazdáknak. Kérem, hogy indokolják meg ezt a döntésüket .



A Borsod megyei földpályázatokon sajtóhírek szerint 732 hektárnyi földet nyerő Karmopol-Agro Kft 34 db
földrészlet kedvezményes használatához jutott hozzá. Ez a cég arról híres, hogy tulajdonosa, Gerzsánszk i
Lajos nem Budai Gyula államtitkár úr rokona, csupán unokaöccsének apósa .

Farkas Sándor országgy űlési képviselő által vezetett cég, a Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt 82 földrészle -
tet használhat megbízásos alapon Fábiánsebestyén környékén . A cég az idén kifizetett területalapú támoga-
tások alapján kb. 3400 hektáron gazdálkodhat . Kérdezem miniszter urat, nem volt-e Fábiánsebestyén kör-
nyékén olyan kisebb, helyi gazdálkodó, aki szintén szívesen hasznába volna valamelyik földrészletet?

Szintén fideszes, de „csak” Tomajmonostora polgármestere Fazekas Szabolcs, aki 31 földrészlet megbízot t
használója. Emellett a Hortobágyi Nemzeti Park haszonbérleti pályázatán is nyert nemrégiben 169 hektárt.

A bábonymegyeri gazdák esete egyértelmű visszaélésre utal Itt úgy adták oda megbízással egy helyi ön-
kormányzati képviselő nagygazdának az összes környékbeli földet, hogy közben folyamatban volt a pályá-
zat, aminek az eredményhirdetése két hónapot csúszott. Ez persze nem csoda, ha egyszer a nyertesnek sa-
ját, újságcikkben megjelent nyilatkozata szerint előre „szóltak, hogy egyelőre nem lesz eredményhirdetés
és neki odaadnák az egészet kényszerhasznosításba” . (Az ügyben tettem feljelentést.) Az önök állítólagos
„helyi gazdákat támogató” földbirtok-politikájának eredménye: Ágh János és családtagjai összesen 12 0
földrészletet (majdnem ezer hektárt) művelhetnek megbízásos alapon, Gál Ferenc helyi gazdálkodónak
pedig el kellett adnia állatait.

A fenti ügyek kapcsán a következő kérdéseket szeretném feltenni Miniszter úrnak :

– Ön szerint helyi gazdának számíthat-e Nyerges Zsolt és Simicska Lajos egyidej ű leg több települé-
sen? Amennyiben nem, mivel magyarázza, hogy az ő érdekeltségükbe tartozó cégeket 59 különbö-
ző földrészlet hasznosításával bízta meg az NFA? Mivel magyarázza, hogy az Enying és Lepsény
környéki földek esetében több évben is a fenti érdekeltséghez tartozó Dél-Balaton Agro Kft kapta
meg a használati jogot a helyi gazdálkodók helyett?

– Kérem, fejtse ki minden általam említett esetben, hogy hogyan, milyen szempontok alapján döntöt t
az NFA arról, hogy a ezek a földrészletek pályázati úton nem, csak megbízásos módon kerülhetne k
hasznosításba?

Kérem, fejtse ki minden általam említett esetben, hogy pontosan milyen indokok alapján döntöttek arról,
hogy ezeket a földrészleteket pont a felsorolt cégek illetve személyek kapják meg megbízásos alapon hasz-
nálatba?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2013 . október 17 .

\V. ;LJ/ Q
Szabó Rebeka

független képviselő
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