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írásbeli kérdés

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

I lelyben

Tiszt lt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi )(XXVI . törvény 42 . * (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Az állami földek privatizációjánál nem akarják vagy nem bírják kisz űrni és kizárnia a
strómanokat? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az állami földek privatizációja immáron több mint fél éve borzolja a társadalmi és politika i

kedélyeket . Abba most ne menjünk bele, hogy ezen páratlan nemzeti vagyon elherdálás a

kinek az érdeke, Önök szerint és kinek az érdeke valójában . Az árverések egy jelentős része

lezajlott, idén pedig önök elmondása szerint folytatódik, és ami még nagyobb baj, hogy

strómanok, külföldiek és spekulánsok kiszűrése nem működik. Több liciten személyesen i s

részt vettem, illetve sokakkal beszéltem, akik földet is szerettek volna venni. Elborzaszt ó

történeteket ismerhettem meg arról, hogy egy-egy érdekeltség hogyan szerzi meg az állam i

földkészletet egész térségekben. Például Enyingen Mikó Ferenc, a környék trafik nyertesének

traktorosai : Hersics Zoltán, Hersics Péter. Pál Krisztián, Mekota István, Varga Sándor i s

sikeresen licitáltak állami földre . De Mikó Ferenc tarolt Lepsényben is és ez csak egy né v

azok közül, akik a trafik és a földpályázatokon is taroltak.



Ezek alapján pedig kérdezem, hogy ígéreteik ellenére miért nem sikerült megvédeni a
magyar földet – sőt az államit sem - a külföldiektől és a spekulánsoktól? Hogyan

juthattak földhöz minden gyanú szerint - a nyilvánvalóan - nem saját érdekeike t
képviselő személyek? Vizsgálja bármilyen állami szerv azt, ha alapos gyanú merül fe l

arra vonatkozóan, hogy valaki más érdekeltség megbízásából és tőkéjéből pályázik?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . február 10 .
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