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országgyű lési képviselő

írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésröl szóló 2012. évi
XXXVL törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Fazekas Sándor fiildm űvelésűgyi miniszterhez

,Árulnak-e kávét a Földművelésügyi Minisztérium bűféjében?" címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Ön munkatársát, Bitay Márton Örs állami földekért felel ős államtitkárt április 26-án

délelőtt együtt látták Mészáros Lőrinc nagygazdálkodóval tárgyalni a Gresham Palotában. Az

államtitkár úr mellesleg az állami termőföldek eladási hirdetményeit visszavonó Nemzeti

Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának is az elnöke .

Az eladási hirdetményt visszavonó határozat dokumentumát a találkozást követően, délután

fél négykor hozták létre a www.nfa.hu oldalán .

Mészáros Lőrinc azt mondta a sajtó érdekl ődésére, ő csak kávézott egyet, míg Bitay

államtitkár úr úgy nyilatkozott, hogy csak véletlenül futottak össze Mészárossal és a fociró l

beszélgettek .



Ezért az alábbi kérdésekben kérem tájékoztatását :

1.)Kapható-e kávé a földművelésügyi Minisztériumban is? Van-e kávéautomata, aho l

lehet vásárolni, vagy esetleg az államtitkár úr titkárságán biztosított-e a lehet őség kávé
fogyasztására az államtitkár úrnak ?

2.) Teljesen rendszeres-e, hogy az Minisztérium alkalmazottai munkaid őben a Gresham

Palotában kávéznak, vagy esetleg más találkozókat is szoktak-e oda szervezni? Más

államtitkárok is járnak át oda kávézni?

3.) Amennyiben igen, abban az esetben ott hivatalos fogyasztások zajlanak, és a

Minisztérium finanszírozza annak a költségeit, vagy magánjelleg ű fogyasztások?
4.) Ha véletlenül futott össze Bitay államtitkár úr Mészáros L őrinc nagyvállalkozóval az

ötcsillagos szállodában, akkor kivel találkozott volna ott eredetileg, vagy mi dolga vol t

ott?

5.) Amennyiben állítja, hogy Ön elhiszi azt, hogy véletlen találkozóról volt szó, abban az

esetben vállalják-e, hogy az elmúlt hónapból megkapjam az Államtitkár ú r

híváslistáját, és ellenőrizzem, hogy egyeztetettek-e az államtitkár úr és a felcsűti

nagyvállalkozó egymással a találkozót illetően, akár korábban, akár más a

földvásárlásban érdekelt potenciális vevővel tartott-e kapcsolatot az államtitkár úr?

Vállalják csak e tekintetben az államtitkár úr telefonos híváslistájának nyilvánosságát ?

6.) Mi az ön véleménye arról, hogy az állami földek értékesítéséért felelős államtitkárnak

mennyire szerencsés/vagy összeférhetetlen a közvagyon kiárusításának id őszakában a

földeket bérlő személyekkel, illetve olyanokkal, akik potenciális vásárlók,

személyesen kapcsolatot tartani, és egyeztetni akár csak fociról is ?

Megtisztelő válaszait el őre is köszönöm !

Budapest, 2016. május 3 .
Tisztelettel :

Sallai R. Benedek
LMP
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