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Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/7823 . számon hozzám benyújtott, „Tagállami állampolgár is szerezhet földet?”
című írásbeli kérdésére a következő választ adom .

A „Földet a gazdáknak!” Program keretében árverésen értékesítésre kerül ő földek
kapcsán a hatályos jogszabályi környezet lehetőséget biztosít arra, hogy a
Magyarországon földművesként nyilvántartásba vett és az árverési részvétel i
feltételeknek megfelel ő tagállami állampolgár részt vehessen .

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az Ön által említett jogszabály-módosítás t
megelőzően sem volt korlátozott a tagállami földm űvesek tulajdonszerzése, csak az
árverési folyamatból voltak kizárva, hiszen el ővásárlási joguk alapján — amennyibe n
rendelkeztek vele – bármely esetben tudtak volna élni a földszerzés lehet őségével .

A fentiek kapcsán szükséges rögzíteni, hogy az Ön által a kérdésében hivatkozott
jogszabály-módosítás felvetése, és ezügyben a Kormány kárhoztatása álságosnak tűnik
az Ön részéről, hiszen éppen az ellenzéki pártok küzdöttek azért a z
Alkotmánybíróságnál és Brüsszelben is, hogy a Kormány megváltoztassa az eredeti
szabályozást .

Ennek ellenére bízunk abban, hogy a törvényben garantált el ővásárlási sorrend
védi a magyar földműveseket és biztosítja, hogy az árveréseken a magyar
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állampolgárságú földművesek tudják sikerrel megvásárolni az eladásra szánt állatn i
földeket .

Az árverések eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenzéki riogatások és a
folyamatos indokolatlan pánikkeltés ellenére a magyar gazdák részér ől igenis való s
igény mutatkozik az állami földek megvásárlása iránt, és a meghirdetett földek
túlnyomó többsége érdemi árversenyt követ ően kerül eladásra a nyilvános
árveréseken .

Képviselő i munkájához további sok sikert kívánok .

Üdvözlettel :

Budapest, 2015 . december „_;.;
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