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Tisztelt dr. Törös Judit kartársnő! 
 
A „GREENPEACE Magyarország” Egyesület (1143 Budapest, Zászlós utca 54., a 
továbbiakban: Megbízó) csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőjeként, a 
„GREENPEACE Magyarország” Egyesület részére megküldött,  2015. március 9. napján 
kelt  „Pp. 121/A.§ szerinti peren kívüli elintézés megkísérlése” tárgyú levelével kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatom. 
 
A „GREENPEACE Magyarország” Egyesület a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
kárigényét sem jogalapjában, sem pedig összegszerűségében nem ismeri el. Megbízónk határozott 
álláspontja, hogy nem valósított meg jogellenes magatartást, így kártérítésről, e tényállási elem 
hiányában sem lehet szó. A felszólító levélből ezen túl az sem tűnik ki, hogy kinek milyen 
magatartását tekinti ügyfele jogellenesnek illetve megbízójának állítólagosan okozott kár összege 
sincs semmilyen módon alátámasztva. 
 
Tisztelettel tájékoztatom arról, hogy a „GREENPEACE Magyarország” Egyesület alapvető 
célja a természet és az emberi élet védelmének és megőrzésének előmozdítása, a környezettudat 
támogatása és erősítése erőszakmentes kampányokkal. Az Egyesületet alapvető céljai elérését 
többek között Magyarország Alaptörvényében garantált, az egészséges környezethez, a 
véleménynyilvánításhoz, a békés gyülekezéshez valamint az egyesüléshez való alapvető jogok 
teszik lehetővé. Az Egyesület kiemelt figyelmet szentelt a Kishantoson működő példaértékű 
biogazdaság fennmaradásának. E céljának eléréséhez továbbra is minden jogszerű eszközzel 
segítséget kíván nyújtani a Kishantosi Nonprofit Kft-nek.  
 
A fenti célok elérése érdekében azonban az egyesület nem tanúsított semmilyen jogellenes 
magatartást. A jogszerű tevékenység határait egyetlen esetben sem lépte túl. Az Ön által megjelölt 
időszakban tudomásunk szerint a Kishantosi Nonprofit Kft. az érintett területekkel 
összefüggésben birtokvédelmi eljárást kezdeményezett, mely birtokvédelmi eljárás az Ön által 
hivatkozott időintervallumban mindvégig folyamatban volt. Ez az eljárás lett volna hivatott annak 
megállapítására, hogy a Kishantosi Nonprofit Kft-t megillette-e a birtoklás joga.  
 
A fentiekre tekintettel „GREENPEACE Magyarország” Egyesület ügyfele kárigényét nem 
fogadja el, így a bejelentett kártérítési összeget sem kívánja kiegyenlíteni. Kérem tájékoztatásom 
szíves tudomásulvételét.  
 
Budapest, 2015. március 23. 
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