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Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/8142 . számon hozzám benyújtott, „Hazánk néhány pontja fölött gigantikus
erőtér feszül, amelynek lebontásához még a Nemzeti Együttm űködés
Rendszerének sem elegendő a hatalma, avagy Csányinál az Er ő?” című írásbel i
kérdésére a következő választ adom .

A magyar mezőgazdaság teljesítményének növelése, a meglév ő növekedés i
tartalékok kiaknázása a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználásával,
az integrációs kapcsolatok erősítésével, magasabb hozzáadott értékű termékek
előállításával, a technológia fejlesztésével és a genetikai er őforrások minél magasabb
szintű megőrzésével, használatával lehetséges . Ezt szolgálja a mintagazdaságok
kijelölése .

Ugyan a Kormány végleges döntést még nem hozott a mintagazdaságokról, köztü k
állami tulajdonú ménesbirtokok is lesznek. Ezek esetében a nemzeti értékeink ,
kimagasló genetikai erőforrásainak megőrzése indokolja a mintagazdasági kijelölést .

Magyarországon vannak olyan példaértékűen működő magánvállalkozások is ,
amelyeket érdemes állami eszközökkel is elismerni . A mezőgazdaság egy vagy több
ágazatában működő, országos szinten is példaértékű, minőségi termék-előállítást
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szolgáló, termékpálya szintű integrációs struktúrával rendelkez ő vállalkozások
kerülhetnek be ebbe a körbe . Fontos cél továbbá az is, hogy a mintagazdaságo k
érdemben járuljanak hozzá az állattenyésztés és az élelmiszer-feldolgozá s
fejlődéséhez, amely kiemelt agrárpolitikai cél .

Olyan, a szigorú agrárszakmai szempontoknak minden tekintetben megfelel ő
mintagazdaságok kerülnek majd nevesítésre, amelyek működése, szakmai
tevékenységének színvonala, értékteremtő munkája valamennyi hazai agrárvállalkozás
számára követendő példa lehet, legyenek azok kisebbek vagy nagyobbak .

Bízunk benne, hogy a mintagazdaságok hozzájárulnak a modern technológiák é s
szervezési eljárások elterjedéséhez, valamint több ezer kis- és közepes gazdasá g
termelését fogják össze, illetve nyújtanak számukra termelési és integráció s
szolgáltatásokat, így közvetlenül és közvetve is jelent ősen elősegítik az adott térség
agrárfoglalkoztatását .

Azt is fontos kiemelni, hogy a formai kritériumok alapján kizárólag átláthat ó
szervezetek lehetnek mintagazdaságok, vagyis off-shore hátter ű cégek nem jelölhetőek
mintagazdaságnak .

November 16-tól elindultak a földárverések. Annak ellenére is megindultak, hogy
az Ön pártja és az ellenzéki gazdaellenes nagykoalíció megpróbálta a földműveseket
megfosztani, elijeszteni a földvásárlás lehet őségétő l . Az eddigi árverési tapasztalatok
alapján ugyanis bebizonyosodott, hogy szemben az Önök állításaival, a magyar gazdák
részéről tényleges igény van az állami földek egy részére . Az árverésre kínált földek
jelentős része érdemi árversenyt követően, komoly Licitek után kel el, a meghirdetett
földek 60%-ára van valós tulajdonosi igény . Ugyanígy az eddig meghirdetett 3 hektár
alatti földek több mint 60%-ára is érkezett már vételi ajánlat, számos földre pedi g
többen is pályáznak.

Az eddigi tapasztalatok alapján a meghirdetésre került földek többségére egynél
több licitáló jelentkezett, így bebizonyosodott, hogy az ellenzéki riogatásokka l
szemben a magyar gazdák részéről igenis komoly érdekl ődés mutatkozik az eladó
földek iránt. Az eddig meghirdetett összesen 6037 árverezett földrészletb ől 357 8
értékesítése sikeresen megtörtént .

Pont Ön aggódik a magyar földek külföldiek kezébe kerülése miatt? Hiszen Önök i s
aláírták azt az alkotmánybírósági beadványt, amely a magyar gazdák kizárólago s
árverési részvételi jogosultságát támadta . Amennyiben a Földforgalni törvény magya r
gazdákat védő előírásai ellenére mégis előfordul majd olyan eset, hogy nem magyar
állampolgár szerez földtulajdont, abban a Jobbik is nagyban hibás lesz . A magyar
földet tehát nem a magyar földműves gazdáktól kell félteni, hanem azoktól, akik
Brüsszelben és az Alkotmánybíróság el őtt a magyar gazdák érdekeivel szemben
lépnek fel minden lehetséges eszközzel . A stratégiai nemzeti földvagyon tehát tartósan
állami tulajdonban marad, ezt erősíti például a mintagazdaságok kijelölése is .
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Szépen hangzó lózung, hogy a földet csak strómanok és spekulánsok vehetik meg ,
de a Kormány által biztosított garanciák, továbbá a Földforgalmi törvény szerint i
elővásárlási sorrend is mind olyan biztosíték, amelyet ha józan ésszel végig
gondolunk, beláthatjuk, hogy nem valóságos a strómanok szerepe . Hiszen ki az,
akinek érdekében áll másnak milliókat „odaadni” úgy, hogy a földet 20 évig se m
megterhelni, sem elidegeníteni nem lehet és az államnak szintén 20 éve s
visszavásárlási opciója is van pontosan a spekulációk kiküszöbölése érdekében .

Kérem válaszom szíves tudomásul vételét !

Budapest, 2015 . december „
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