
Helyzetértékelő feljegyzés - Borsodi Mezőség Gazdakör Egyesület 

A térségben a nyár végén egy fontos, országos érdeklődéssel bíró esemény zajlott. Jogerős bírósági 

végzéssel megszűnt egy külföldi érdekeltségű gazdasági társaság 4300 ha nemzeti parkos kezelésű 

állami földtulajdon bérleti joga. 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatója arról tájékoztatta Gazdakörünk elnökét, hogy írásos utasítást 

kapott az FVM illetékes államtitkárától, hogy vegye fel a kapcsolatot a helyi gazdatársadalommal és 

a gazdák véleményének figyelembe vételével, tegyen intézkedéseket a 4300 ha terület bérleti és 

pályáztatási feltételeinek kidolgozására. 

A feladat egyedülálló, egyszeri és eddig példa nélküli volt. 

Hosszú, nehézkes tárgyalások és egyeztető fórumokat követően létrejött a pályázati dokumentáció. 

A pályázati feltételekben elsődlegesen a BNP szempontjai jelentek meg, amit kisebb aggályokkal a 

gazdakörünk vezetése és közgyűlése is elfogadhatónak talált. 

A 4300 ha terület 52 pályázati egységben került kiírásra. 

Mindez a tény, továbbá az egy érdekeltségi körre vonatkozó 200 ha felső korlát alkalmazása 

továbbá a kisebb igénylők részére kidolgozott együttműködési lehetőség, lehetővé tette volna széles 

gazdaréteg mintegy 50-60 család földhöz jutását. 

Az így elkészített pályázati kiírást a BNP igazgató továbbította az FVM-hez, ahol azt miniszteri 

értekezleten megtárgyalták és elfogadták. 

A gazdák pályázatukhoz a szükséges igazolásokat és dokumentációkat nem kis többletmunkával és 

utánajárással beszerezték és pályázatukat leadták. 

A pályázati határidő lejártát követően Fazekas Sándor Miniszter Úr felmentette Duska József BNP 

igazgatóját és a pályázatot visszavonatta, aminek okáról nem adtak tájékoztatást. 

Az eljárást rendkívülinek és jogilag vitathatónak tartjuk. 

Az eljárás időzítése és módja a háttérben lévő lényeges, de egyelőre ismeretlen okra utal. 

Mindez a gazdák között felháborodást és mélységes csalódást okozott. 

Találgatások kezdődtek csalásra, megvesztegetésre és visszaélésre vonatkozóan a BNP, az FVM, a 

gazdakör vezetőire valamint a háttérben lévő politikusokra és különböző vállalkozásokra 

vonatkozóan. 

A gazdák elvárják a történések tisztázását, az esetleges törvénytelenségek kivizsgálását és 

nyilvánosságra hozását. Mindez a Gazdakör vezetőire intézkedési kényszert ró, konkrétan a 

gazdaköri közgyűlés összehívását, ahol napirendre kell tűzni a pályáztatás visszavonásának 

tisztázását a BNP és FVM vezetőinek bevonásával, majd a gazdakör vezetésének is számot kell adni 

a tagság felé ezzel kapcsolatos tevékenységéről. 

Ezt megelőzően a tényállás tisztázásához az FVM Miniszterhez konkrét kérdéseket kell írásban 

feltenni.  

Az ügy tisztázásához, az eljárás lefolytatásához kérjük a MAGOSZ-nak a támogatását és 

szolidaritását. 

Mezőcsát, 2011. október 12. 
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