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Tisztelt Elnök Úr i

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Dr. Fazekas
Sándor, földművelésügyi miniszterhez ,

„Egy idős vásárosnaményi gazda problémái ”
címmel ,

amelyre a választ írásban kérem

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy vásárosnaményi gazda levele miatt írok önnek . Az említett gazda hétvégi telke mellett lévő
állami földtulajdonbál az „illetékesek” felajánlottak számára elsőbbségi jogon megvásárlásra 800
négyszögöl gyepet, ami termőföldnek -van nyilvánrí tva. Az említett területet a gazda gondozta a
katonák részére, akik odatelepültek radaros gyakorlatra. Ebből elsőként viszont az következik, hogy
ezt a területet nem is lehetett volna termőfölddé nyilvánítani, hiszen a lokátornak, szilárd és sima
gyepes terület kell. hogy a homokot a ventillátorok ne szívhassák be .

Másodszor : az említett területrő l a honvédség lemondott, igy az visszakerült állami tulajdonba . Ezt a
területet gondozta a gazda térítésmentesen, saját költségen 1990 óta . A jelenlegi NFA által irányítot t
helyzet azonban az, hogy a közpönti ügyvéd útján az érintett befizette a 70 ezer forint becslési díjat ,
a 40 ezer forint ügyvédi díjat, a 130 ezer forint vételárat és a 6600 forint földhivatali eljárási díjat .
Mindennek végén a járási földhivatal a tulajdonosi lap kiadását végül mégis elutasította, mivel a jog i
úton senki nem vette észre, hogy a gazda tbldm űvesként nincs nyilvántartva . Pedig őstermelő i
igazolványom 2003 . óta van, és az újat is kiváltotta határid őn belül .

Mindez azért okoz problémát, mert az eljárás hivatalos kezdete 2013. tavasza volt, 2013 . őszén
zajlott az értékbecslés, és így tovább . Azonban ma már nem az akkor érvényes jogi háttere t
alkalmazzák, hanem az éppen aktuálisat, csakhogy 2013 . tavasza és 2016. tavasza igen soka t
változott a jogi környezet . Ha ezt a gazda tudja, bele se fog ebbe a procedúrába, ami ráadásul elé g
nagy költséggel is járt számára. Most a megoldás számára csak az lehet, ha elvégez eg y
aranykalászos gazdatanfolyamot, ami 140 ezer forintba kerül .

Tisztek Miniszter Úr !

Az érintett egy idős, tisztességes gazdálkodó, aki egész életében a földet művelte . Most viszont má r
kifizetett 250 ezer forintot a semmire . Hiába irt meg több kérelmet is az „illetékesekne k”, nem kapot t
választ még senkitől .
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26 éve gondozta azt a földdarabot, amit most meg szeretett volna vásárolni . Mégsem teheti, és
egyelőre a pénze is elúszni látszik. Ezért most csak azt kérdezem öntő l : tudnak-e, akarnak-e segíten i
egy tisztességes, közel 70 éves gazdán? Ha nem lehet az övé a terület, visszafizetik-e neki az eddig
elköltött forintjait? Kihez forduljon segítségért?

Válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2016 . április 26.

,,r
Gogos Zoltán

országgyülést képviselő
MSZP
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