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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnők Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

benyújtani

Lázár János miniszterelnőkséget vezető miniszterhez

„Ki hibázott a földhivatalnál a helyi nagybirtokos birtokában lév ő terű letnagyság

megállapításánál?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy olyan eseti ügyre szeretném ráirányítani figyelmét, amely az államigazgatá s

rendszerszintű problémájára mutathat rá .

Az ügy a Somogy Megyei Kormányhivatalnál történt, ahol a hedrehelyi Jankovich Bél a

kívánt megvenni összesen 63 hektár 5596 m2-nyi „erdő , községi mintatér” művelési ágú

területet . Jankovich úr a település nagygazdálkodója, helyben köztudottak a fontos

politikusokkal ápolt kitűnőkapcsolatai, a számukra rendezett vadászatai .

A szóban forgó adás-vételi szerződés jóváhagyását a Dr. Neszmélyi Zsolt kormánymegbízott

nevében eljáró Molnár Gábor %osztályvezető 2015. december 21-én először megtagadta, a

szerzési korlátozás megsértésére hivatkozva (ügyiratszám : 575.579/2015), majd váratlanul

röviddel később, 2016. január 5-én visszavonta a korábbi döntését (ügyiratszám:

570062/2016), zöld utat adva az adás-vételnek. A visszavonásról rendelkező határozat

azonban semmilyen tényszerű indoklást nem tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy minek, vagy



kinek köszönhető a földhivatal hibája ebben az igen egyszer űnek látszó adminisztratív

ügyben, ahol mindössze egy állampolgár birtokában álló földterületet kellett lekérdezni a z

ingatlan-nyilvántartásból .

Amennyiben az adás-vételi szerz ődés téves elutasítása az informatikai rendszernek vol t

köszönhető , az annál is aggasztóbb, mivel a kormány éppen az ügyet megel őzően, 2015

szeptemberében költött 1 milliárd 517 millió forintot a földtulajdon nyilvántartás központ i

adatbázisának létrehozásához szükséges informatikai fejlesztésre .

A hasonló esetek megel őzése érdekében kérem a miniszter úr tájékoztatását azt illet ően, hogy

pontosan ki hibázott a fenti esetben, és milyen jellegű hibából következett a tévedés !

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2016 . február 1 .

Sallai R . Benedek
LMP
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