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A Mas/ar Áuanx képviseletébene]járó N€mzeti
Földalapkezelő
szervezet (székhelye: 149 Budapest,
Bosnyák tel 5. töEskön}vi azonosjló száma: 75706) csatolt meghatalmazássat igazo]t jogi képüselőjeként
Keresemmeg Unol(et az aIabl]lá|{
s7ennt
Mint bizonyára arrót tn is tudomással bír, a Kishantosi Nonplofit KÍt. 1998. októbel 9. és 1998. novembe.
11. napján haszonbérleti szerződést kötött Üs/felemmel' amely€t felek 2()()6' jílnius 6. napjfu €gységes
szelkezetbe foglaltan mó.Iosítottak. A HaszonbéIleti szeüődés (továbbiakban: Szerződés) zo4' októbel á1'
napján, a határozott idő lejártával megszíínt'
tnők a szeüódés 6.4' pontja - és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések - alapján kötelesek lettek volna a
szerződés tá$rát képező földteúIetek használatával, bitok]ásávat felhagyni, azok birtokát Ügfetemnek
visszaadni, amely lötelezettségülolek azonban erre irán}.uló felszólítás ellenére sem tettek eleget, és annak
ellenére' hory a birtoklásra semmilyen jogcímmel nem lende]keztek, a jogszerű }irtokosok bi.ot(ba lépését
megalQdályozták, ellehetetlenitették.
Ennek kerelében a 1iildt€ iletek jogszeíii birtokosainak birtokba tépését a G'eenpeace Mag}arorszá8
Egyesiilettel ésannak akiústáival közösen. több alkalommalis meghiúsították,íolFmatos nyi]atkozataikkal
esrértelmű\é tetiék, hogy l ndent megtesznek a teriitetek jo8szerútten . birtokban tatása éIdekébe['
Ezuton tájékoztatom, hosr Us,felem szerződéses és jogszabáty alapján is fennálló kötelezettsége, ho8y
haszonbérlőiszámára a haszonbérletiszerződós időtartama alatt a földterületek rcndeltetésszerűhaszDá]atra
alkalmas lLllapotát biztosítsa, a haszonbér]ők számára a fö]dek bitokát átüházza, a bitokba lépéstés a
za\.atalan birtoklást lehető.ié tegye'
Fenti kótelezettségeinekÜ5.e1em az tnök jogel]eDes'fellóható magatartásamiatt nem iudott ele8et tenni,
ezért kén}telen volt a haszonbé ők birtokbalépésénekmegvalósításához ó|ző védő szolgá]tatást igénybe
veni}i, tekintettel ana, hogy a haszonbé ők kolábbi birtokbavételi kíséI]eteitonök sorra m€gakad.ályozták.
MindezekeD túlmenően a jogszerií biÍtokosok az Önök magatartása miatt nem tudták a {ijldtertile'teket a
szeüődéses binokbavételi időponttó] használni, ezéIt ételemszerúen a haszonbelleti díi megfizeteset
megtagadták arla az időszakra, amely a]att ollök a szerződésszerű használatot megakadályoztak' Ügfe]em
ísr 2013. november 4, Dapjától 2()14.áplilis 12' napja tözótti időszal(Ia e]esettáz őt jogszerűen megillető
haszoDbérleti díjakól.
Fentiekle tekintett€l Ug}'felemnek 14.o5L.233'- Ft (tizennég}millio ötvenegye?er-kétszázbarmincháÍom
1brint) összegű követelése kel€tkezett
onökkel
szenben kártérítés jogcimé n, amelybó1 9.101'328,Ft (kilencmillió száze$ezel-háromszázhuszonnyolc
fo nt) ősszegíí követelés a 85 Globát Monitoring (ÍL
őtző-\,éd'ő cé8 szolgáltatásainák
e]lenértéke, míg a femmaradó
Ft (nóg}ni[ió
4'g4g.go5,'
ki]encszáznesrvenkilencezel-kilencszázöt
folint) a meg llem fizetett haszonbéIleti díjak ősszege. Üg.fel€m
jogosult továbbá a MI bekövetkezésétó]l annak kifizetéséiga tőIvéllyes késedelmi kamatok követelésére is,
amelyek méItekeszempontjából a kar keletkezésének
időpontjától fiiggően a RégiPtk' 3o1/A' ! (2) bekezdése
ésaz Uj Pl}. r:l55. s (|) Lrekezdese
iranradó.
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Ügyelem a fenti összeget mint kártérítósi igén1't kívánja Önökkel szemben érvényesíteni,
tekintettel alra, hory annak felmeriilése kizáÍólaa az onök jogellenes magataltására vezethető vissza'
azoDbanÚ5detem ajogi eljárás megindításátmegelőzőenjelen levéllelkívánjameg a Pp. 121/A' 0 a szeriÍt a
- már amennyibenebbeÍa körben es/általán üta lenne a felek között' amel}Ía
üta pelen ldviili elintézését
es/előIe nincs tudomásunk'
Ientiekrc tekintettel

felszólíto,n tnöket,

(tizennéggÍnitlió-ötl'eflegaezeÍFt
74.051'233'how
.I
tninilösszesen
Íenti,
jáfulék&i
eÍejéíq Íennőlló karigéna összegét jelen
kétszdzhaÍ,'ni'nchdÍo'm Íorínt) és
téÍitsékmeg Ugllfele7'!. szdrnaÍ& az NFA
felszólítós kézhezuételétől szdrnított !s]!gp@lgW!
ésszíveskedjenekaz ügg.el kapcsolatos
eggéb
beüételek
szd,7r"l&jdÍa'
70032000-07034g65 szánú
álláspontjukat előadni.
Ezúton hívom fel szívesÍig/elmüket' hogy .rr7.en.ngibe7.a Íenti Íelszólítósnak hgtáridőben nern
betiil a jogl,ita egvéb Ío,'rrl.őbar. sern kefijl
tes,'l.ek eteget' ,Ésúgaanezen hataidőn
rendezésre á retet, t,aiatt. t,glfelen h{ ÍIdéktc.lanul perzs etjáÍást kezdeménvez Önökkel
töbtj€*}öhs%e szfutea oEötet fogÉt€rhe]ni
ésa fentieknekme8felelőazonnali intézkedésüket!
vfuom fetrtielikelkapcsolatosszívesvisszajelzését,
Tisztelettel:
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székhely:1149Budapest,Bosnyáktér5.
Tőrzskőnyvi azonosítószéún|
7,75,706

Ügyvédi

úeghatalmazás

a NemzetiFöldaláp felett
A Nemzetilöldalap.ól szóló 2010.éviLXXXMI. törvény3. $.a éÍelmében
jogokat
3z agrápolitikáértÍé]e]ős
és kötelezettségeket
a Magyal ÁJhm nevébena fulajdonosi
(a
minisz(er lo\ábbiakban:minisaeÍ)a }-emzetiFö]dalapkezelőszen'ezet(a továbbiakban:NFA)
uuaí g}ai(o.oija' ,{ \eBzeri Fö;dai4ai jGpcsoiáios polgári jogriszon}okban az á]iamol az \iFA
kepviseli. Ug}€[ezetr törvény 34. $ (2) bekezdésekinondja, hogy az e törvéÍy hatálya aIá taltozó
ingatlanokkal kapcsolatos jogok és kőtelez€ttségek tekintetébenaz NIA a létrejötténeknapjával
jogutódja az MNV Zlt.-nek. A jogok éskötelezettségekátszállása nem minősü] az MNv Zrt. által
kőtött szerződésekmódosításának.
A fentieke tekintettelNemzeti Földalapkezelő sz€rv€zet (széklely: l149 Budapest'Bosnyá} t& 5';
idózésicíme:114q Budapesi,Bosnyiik tér5.; Törzskönwi azonositószám:775?06;képüseli|Dr.
soóky Saul Márk pelképviseletiosÍál}.v€zető)
meghátalmazom
a Törös ÜgyvédiIrodát (széklelye:10ó5 Budapest,Bajcsy-Zsilinszkyút 53.; képüseliDI. Törös
Judit üe}.véd)- akadályoztatása eseténhelyet1esigénybevételérefeljogosít.Va , hogy a Magyal
Nemzeti Főldalapk€ z eló szervezet felpeÍes által a
Államot képvjse|őNFA jogi képviseletet
Kishantosi Nonprofit zrt. és Greenpeace alperesekkel szemben kártéítés inánt megindítandó
percseliárásbanteljesjogkörrel ellássa.
A meghatalmazásazzal a kollátozással éÍvényes,
hogy az ügyben a meghatalmazottpelbeli éspercn
jogosult.
kívüli egyezségmegkötésércnem
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Dr. Ttjrös Judit ügyvéd
meghatalmazott

