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Tisztelt Elnök Úr! 

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

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Bélmegyer: a fideszes gátlástalanság, törvénytelenség és 
arrogancia leginkább tetten érhető példája. " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Önök két évvel ezelőtt újraosztották a vadászati jogot és a területeket. Ismerve a módszereiket nem
sokan lepődtek meg azon, hogy bárkin és bármilyen áron átgázolnak, ha az érdekeik úgy kívánják.
Felháborító és végtelenül igazságtalan esetek tucatjait hoztam már ide a Ház elé. Mind olyan kirívó
esetek, amikor a köz- és az állam érdekével szemben, roppant felháborító módon a saját körüknek
juttattak  zsíros  vadászterületeket.  Tudjuk,  hogy  Önöknél  a  focimeccsek  szünetében  és  a
vadászatokon dőlnek el a milliárdok, ezért is ragaszkodnak ezekhez annyira, de van itt egy eset, ami
arcátlanságával mindenen túltesz.

Az  évtizedek  óta  komoly  szakmai  munkát  végző,  helyi  földtulajdonsokból  álló  bélmegyeri
vadászokkal szemben Mészáros Lőrinc és családja, valamint üzlettársaik vitték el a vadászati jogot.
Természetesen  állami  segítséggel.  Azóta  Mészárosék jogerősen elvesztettek  minden pert,  mégis
haszonbérleti  szerződés nélkül,  a helyi  társaság szerződésével  a mai  napig lövik a  vadat.  Azaz,
ellopják a földtulajdonosoktól. E tevékenysége egyébként a Btk. 245. § a) pontjában meghatározott
orvvadászat törvényi tényállását is kimeríti. De Lőrincéket ez jól láthatóan nem zavarja, ahogy az
sem, hogy a bíróság szerint nem is vadászhatnának a területen.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt  Miniszter Urat,  hogy Ön utasította-e a vadászati  hatóságot,
hogy törvénytelen eszközökkel fedezze a Mészáros Lőrinc orvvadászgatásait? Amennyiben nem Ön
volt, tudott-e az ügyről? Ön szerint ez egy elfogadható eljárás? Mit fog tenni a törvénytelen állapot
megszüntetésének érdekében? Magyarországon nem vonatkoznak mindenkire a törvények?

Más tisztességes válasz nem lehet, csak, hogy azonnali hatállyal utasítja a vadászati hatóságot, hogy



a Mészáros Lőrinc féle egylet vadászatait tiltsa meg, hívjon rájuk rendőrt, ha kell, és a törvényes
rendet állítsa helyre azzal, hogy a Bélmegyeri Földtulajdonosok Vadgazdálkodó Vadásztársasága
jogosultként bejegyzésre kerüljön!

Várom érdemi válaszát!
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