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Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/12772. számon hozzám benyújtott, „Miniszter úr szerint helyi gazda-e Simicsk a
Lajos?” című írásbeli kérdésére a következ ő választ adom.

Képviselő Asszony előtt is jól ismert, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ( a
továbbiakban: NFA) megbízási szerződéssel azokat a területeket adja ideiglenesen
földhasználatba, amelyeknek a hosszú távú hasznosítása még nem oldódott meg . A
megbízási szerződés tehát a földhaszonbérleti pályáztatás előkészítését szolgálja.

Az NFA célja ezzel, hogy terület ne maradjon parlagon, ezért a jó gazda módjár a
ezeket a földeket átmenetileg megbízási szerződéssel művelésbe adja . Nem történt ez
másképpen az írásbeli kérdésében kiragadott példák esetében sem .

Az NFA elsődleges szándéka a helyben élő családi gazdálkodók segítése .
Szeretném tájékoztatni arról a nem elhanyagolható szakmai tényről is, amely
bizonyára elkerülte az írásbeli kérdésének megfogalmazása során a figyelmét : a
megbízási szerződéssel hasznosított területek meghatározó része osztatlan közö s
tulajdonban van . A haszonbérbe adás egyik feltétele azonban az osztatlan közö s
tulajdonú területek rendezése. Az NFA folyamatosan dolgozik ezen, azonban amíg e z
nem rendeződik, a területeket csak ideiglenes jelleggel, megbízási szerz ődéssel lehet
hasznosítani . Gondolom, Ön sem akarhatja azt, hogy ezek a területek parlagon,
művelés nélkül maradjanak .
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Biztosíthatom arról, hogy az NFA folyamatosan ellen őrzi a szerződéses feltételek
teljesülését. A megbízott tudomásul veszi, hogy ez a földhasználat eredményeképpe n
nem rendelkezik sem elővásárlási, sem elő haszonbérleti joggal . Vállalja, hogy
művelési ágat nem változtat, évelő kultúrát nem telepít, a területre felépítményt ne m
épít, mezei leltár megtérítésére nem tart igényt. A megbízási szerződéssel történt
hasznosítás a vidék, a gazdák érdekeit szolgálja, biztosítja a megélhetésüket, tovább i
munkahelyeket teremt .

Független képviselői tevékenységéhez további sok sikert kívánva megköszönöm,
hogy kérdéseivel is segíti munkánkat .

Budapest, 2013 . november „04 .”

üdvözlettel:

D .
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