
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
2434 Hantos – Kishantos, 0165/5 hrsz
Tel: 25/506-020, 30/3850-379 Fax:25/506-021
kishantos@datatrans.hu

Állami Földek árverése 
Székesfehérvár 2015.12.04. – 13 óra 45 perc 
1. számú Bizottság vezetője részére
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

Tárgy: KIFOGÁS bejelentése a Hantos 0144/3 hrsz-ú ingatlan árverésével szemben

Tisztelt Árverésvezető!

Alulírott  Ács Sándor Józsefné (..)  ezúton  kifogást  jelentek be a  Hantos 0144/3 helyrajzi
számú  52,7937  ha  szántó  terület  árverése  ellen  a  Kishatosi  Vidékfejlesztési  Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. (Székhely:2434 Hantos – Kishantos, 0165/5, cégjegyzékszám: 07-
09-015886, adószám: 18487648-2-07) továbbiakban Kishantosi Nonprofit Kft.  nevében.

Indoklás:
1. Az árverésre felkínált ingatlan nem per- és tehermentes! 

A Kishantosi Nonprofit Kft.-nek a jelen területre vonatkozóan 3 667 865,- Ft mezei
leltár  követelése  áll  fent  a  Nemzeti  Földalapkező  Szervezettel  szemben,  melynek
érvényesítésére  per  van  folyamatban  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság  előtt
17.G.302.731/2015. számon. 

2. A fenti tartozás miatt és egyéb okokból az ingatlan birtoklására vonatkozóan is per
van folyamatban. 

3. Az ingatlant a jelenlegi haszonbérlő Lakatos Huba ezeknek a pereknek a hatálya alatt
és ellenére, erőszakkal ragadta el 2014. április 12-én a Kishantosi Nonprofit Kft.-
től.  Az  erőszakos  támadás  és  14     104     880  Ft  károkozás miatt  indult  eljárás
folyamatban van.

4. A  jelenleg  árverésre  bocsátott  terület  részét  alkotta  a cégünk  -  a  Kishantosi
Nonprofit Kft. - által létrehozott 452 ha-os ökológiai mintagazdaságnak. Mint ilyen
az  NFA törvény alapján  különleges  rendeltetésű  oktatás,  kutatás,  bemutatás  céljait
szolgáló terület volt. A pályáztatás és a pályázati eredmények törvénytelenségei miatt
cégünk a  Kishantosi  Nonprofit  Kft.  pert  indított.  A per  a  Pesti  Központi  Kerületi
Bíróság előtt 17.G.  302.785/2015. számon van folyamatban. A 2015.06.17-én született
jogerős ítélet megállapította az egyik szerződés érvénytelenségét, és a többi területet
érintő pályázatok ügyében érdemi tárgyalást rendelt el. Ez a per a jelen árverés során
értékesíteni kívánt fent részletezett területet is érinti.

Fenti  perekkel  végső  célunk  a  452  hektáros  Kishantosi  Ökológiai  Mintagazdaság
visszaállítása, ehhez azonban a területeknek állami tulajdonban kell maradnia!  
Ezt  támasztja  alá  az  állami  földek  eladására  vonatkozó  kormányhatározat  azon
rendelkezése  is,  miszerint  a  „mintagazdaságok”  területei  nem  kerülnek  eladásra.  A
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kormányhatározat  ezen  rendelkezése  még  nem  is  létező  „mintagazdaságokra”
vonatkozik… Ez alátámasztja azon meggyőződésünket, hogy a nagyon is létező, 1998 óta
működő  nemzetközi  hírű  Kishantosi  Ökológiai  Mintagazdaság  területeinek  is  állami
tulajdonban kell maradnia, és újra az oktatást, kutatást, bemutatást szolgálnia.

Tisztelt Árverésvezető!

Ezúton  figyelmeztetjük  Önt,  hogy  a  jelen  árverés  lefolytatásával  a  folyamatban  lévő
bírósági ügyekben a jövőben születendő bírósági ítéletek végrehajtását meghiúsítja, mert
az eredeti állapot visszaállítását lehetetlenné teszi.

Továbbá figyelmeztetni  kívánjuk,  hogy a folyamatban  lévő bírósági  ügyeket  még egy
állami hivatalnoknak is tiszteletben kell tartania. Ha nem teszi, azzal kilép a jogállamiság
kereteiből. Figyelmeztetjük továbbá az árverés lebonyolítóit és az árverésen résztvevőket,
hogy fentiek ismeretében a későbbiekben nem hivatkozhatnak jóhiszeműségükre. 

Székesfehérvár, 2015. december 4.

Ács Sándorné
   ügyvezető

Melléklet:

1., Hantos 0144/3 helyrajzi számú területre vonatkozó árverési hirdetményi adatok
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