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Érkezett 2016 FEBR 16 .

Sallai R. Benedek országgyűlési képviselő részére

Lehet Más a Politika képviselőcsoportja

Budapest

2016 . február 16 .

PARLF-MIN/49/2 (2016 )

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a

hozzám intézett „Ki hibázott a földhivatalnál a helyi nagybirtokos birtokában lévő területnagyság

megállapításánál?” című , K/8692. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Tájékoztatom, hogy az Ön által felvetett kérdés tekintetében nincs szó rendszerszintű
problémáról, hanem egyszerű, mindenkivel könnyen előforduló, ügyintézői tévedésről

beszélhetünk.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya a mező- és erdőgazdasági földek

forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvény hatálybalépése óta a megyében elbírált több mint

5000 jogügylet és a kiállított 1628 hatósági bizonyítvány ügyintézése során - a tárgyi ügyet i s

beleértve - összesen három esetben történt számítási hiba . Ez a 6628 ügy esetében 0,04 százalék,

amelyek kijavításáról azonnal intézkedett a Kormányhivatal .

A fenti számú és tárgyban kelt határozat postázására 2015 . december 28 . napján került sor . A

határozat kézhezvételét követően 2016. január 5-én az ügyfél jelezte a kormányhivatal i

ügyintézőnek, hogy álláspontja szerint a jogügylet nem ütközik szerzési korlátozásba . Ez

valóban így van, hisz egy korábbi, 2015 . szeptember 7-i állapotnak megfelelő információt nem

vizsgált felül a határozat meghozatala el őtt, amelynek alapján hozta meg a rossz döntést.

Ezt követően a kormányhivatalban dolgozó munkatárs ismételten ellenőrizte az ügyfél

tulajdonában álló ingatlanok területét, amelynek során észlelte, hogy hibázott, majd

haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket és gondoskodott a határóza t
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visszavonásáról . Mindezek ellenére nem megengedhető a pontatlanság ilyen fontos ügyekben,

ezért a kormánymegbízott fegyelmi eljárást indított az ügyintézővel szemben.

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a tévedés nem az informatikai rendszer hibájábó l

adódott, illetve mivel ilyen tévedés rendkívül alacsony számban fordul el ő, ,így nem lehet

rendszerszintű hibáról sem beszélni :

Tisztelettel:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon . (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462



MINISZTERELNÖKSÉG

Kövér László Elnök Úr

részére

Magyar Országgyű lés

Budapest 2016 . február 16.

PARLF-MIN/49/3 (2016)

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Sallai R. Benedek (LMP) országgyűlési képviselő „Ki hibázott a földhivatalnál a helyi nagybirtokos

birtokában lévő területnagyság megállapításánál?” című , K/8692. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon . (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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