
Országgyű lés Flivat:

Irományszám : KJA 'S 8 5 9

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

	

Érkezett 2017 FEBR 0 8 .

	

i 3cts bc-~,' kérdés
Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Lázár János, a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez ,

„Miért a kisebbség mellett szavazott az állam a vadászterület kialakításánál? ”

címmel ,

amelyre a választ , írásban (elektronikus formában) kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !
A hozzám eljutott információk alapján visszaélés történhetett a Somogy Megye 14-355250-40 5
vadászterület kialakításánál .
Ebben az ügyben egy újságíró kérdéssel fordult az Ön sajtóirodájához, kérdésére a mai napig se m
kapott választ .
Az címben leírt újságírói kérdésre, amelyet szó szerint megismétlek, várom a választ .
A vadászterületek újraosztásánál, az egyik vadászterület földtulajdonosainak 40%-o s

tulajdonrészével, az eddigi vadásztársaságot bízta volna meg továbbra is a gazdálkodással, mive l
meg voltak elégedve a m űködésükkel .
A társaságban jogosan gondolták, hogy a 45%-os tulajdonrésszel rendelkez ő állami földterület
gazdája, – akivel szintén jó kapcsolatot ápoltak az el őző 10 évben – mellettük fog szavazni, már csak
a vadászkamarai állásfoglalás alapján is ezt hihették, amely szerint az állami tulajdonban lev ő
területek gazdái a földtulajdonosok többségéhez igazodnak, és az állami vezetés is ezt támogatja .

Ezzel szemben az történt, hogy megjelent egy területi kötődéssel nem rendelkező, számukra
ismeretlen pályázó, aki mellé odaállt néhány földtulajdonos a szavazatával, mindössze 6%-o s
tulajdonrészt képviselve, és az állami tulajdon 45%-os támogatásával, elnyerte a vadászati jogot .

A kérdésem az, hogy Ön szerint rendben van ez így miniszter úr?
További kérdéseim :
Igaz-e, hogy ön, és Semjén Zsolt döntöttek a vadászterületekről?
Tisztelettel kérem, hogy a választ részemre csak elektronikus úton továbbítsák ,
papírformátumra nem tartok igényt. Válaszait előre is köszönjük !

Budapest, 2017 . február 08.
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