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Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/11279. számon hozzám benyújtott, „Megsemmisítik-e a bizonyíthatóan hibá s
pontozással nyertes állami földbérlet pályázatok eredményét?” című írásbeli kérdésére
a következő választ adom.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mindig a törvények
szerint jár el, és minden esetben a gazdák érdekében dolgozik, hogy a Kormán y
szándékával megegyezően a hazai kis- és közepes gazdaságokat megerősítse .

A pályázati rendszerről a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott célokna k
megfelelően döntött a kormány. A pályázatok bírálatát csak az arra hivatott testüle t
jogosult végezni . Az NFA munkáját az elmúlt időszakban minden olyan ellenőrző
szerv vizsgálta, amely arra jogosult . Semmilyen vizsgálat nem talált egyetlen
törvénysértést sem.

Bízom benne, hogy Képvisel ő Asszony is elismeri az eddigi eredményeinket . Eddig
több mint 1700 szerződést kötött az NFA, amelyből csaknem 1000 pályázó új
földhasználó. Nekik és családjuknak a jövőben biztos munkát, és ezáltal megélhetést
ad a föld, amelyet egységes és nyilvános pályázaton nyertek el .

Szeretném megnyugtatni Képvisel ő Asszonyt, hogy az NFA folyamatosan vizsgálja a
szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését, különös tekintettel az állatállomán y
növelésére. A napokban készült el az els ő ellenőrzési jelentés, amely alapján
kijelenthető, hogy a gazdák időarányosan teljesítik a szerződésben vállalt
kötelezettségeiket . Azzal a Nemzeti Vidékstratégiában is megfogalmazott céllal ,
miszerint el kell érni a magyarországi állatállomány növelését, azt gondolom, Ön i s
teljes mértékben egyetért .
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Munkánkat hivatalos és hiteles statisztikák is alátámasztják, mint az Képvisel ő
Asszony előtt is bizonyára ismert . A haszonbérleti pályáztatás során a területek 75 %-
át magánszemélyek, azaz őstermelők, családi gazdálkodók, fiatal mezőgazdaság i
termelők vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozók nyerték el .

A gazdák tájékoztatásával kapcsolatban felhívom a figyelmét arra, hogy az NFA min d
Budapesten lévő központját, mind az összes megyeszékhelyen megtalálható irodájá t
többféle úton is bármikor, bárki megkeresheti, ott mindig kap segítséget é s
felvilágosítást . Az NFA honlapján lévő telefonszámokon munkaid őben kaphatnak
tájékoztatást az érdeklődők, a megyeszékhelyeken lévő irodákban akár személyesen is .
A központba érkező elektronikus és papír alapú levelekre mindenkinek határid őn belü l
válaszol a szervezet .

A pályázók ezen elérhetőségeket jól ismerik . A gazdák többsége már több alkalomma l
személyesen is járt a lakóhelye szerinti NFA irodában . A sikeres pályázást segítendő , a
www.nfa.hu oldalon egy több tíz oldalas, csaknem 90 pontból álló dokumentumba n
minden, az eljárással és a nyomtatványok kitöltésével kapcsolatos gyakori kérdés é s
válasz olvasható a nap 24 órájában .

Kérem válaszom szíves elfogadását, és sok sikert kívánok független országgy űlés i
képviselői tevékenységéhez !

Budapest, 2013. június „ 0'”

Tisztelettel:
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