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Tárgy: „Az állami földek privatizációjánál nem akarják vagy nem bírják kiszűrni és kizárni a
strómanokat?” című írásbeli kérdésre adott válasz

Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján K/8851 .
számon hozzám benyújtott, „Az állami földek privatizációjánál nem akarják vagy ne m
bírják kiszűrni és kizárni a strómanokat?” című írásbeli kérdésére a következ ő választ
adom .

Kérdésére és alaptalan vádaskodására válaszolva ismételten az alábbiakról tájékoztatom .
A Kormány célja a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami földvagyon egy ki s
részének értékesítésével az, hogy a kis- és közepes családi gazdaságokat támogassa . Ennek
érdekében a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földe k
földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015 . (IX.
21 .) Korm. határozatban olyan garanciális kereteket adott meg, amelyeket a Nemzet i
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010 . (XI .
17.) Korm. rendeletben rögzített is a jogalkotó, illetve összhangban van a korább i
szabályozással, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvény
rendelkezéseivel .

Feltehető leg azzal sem Képviselő Úr, sem az ilyen „strómanok” — már ha valóban
léteznek – nem számolnak, hogy ha ők lesznek a tulajdonosok az őket finanszírozó pénzébő l,
akkor hogyan fogja biztosítani a majdani tulajdonszerzését vagy a pénzét az, aki a pénzt adta ?
Mi történik, ha a „stróman” hirtelen meghal, és az örököse eladja másnak a földet, vag y
milyen garancia van arra, hogy a 20 év leteltét követ ően odaadja a földet? Ráadásul
jelzálogjogot vagy más terhet sem tud alapítani a maga javára az, aki a pénzt adja . Pontosan a
20 éves elidegenítési és terhelési tilalom az egyik olyan garancia, amiért az ilyen típusú
„vállalkozások” rendkívül nagy kockázatot jelentenek. A Kormányt a legjobb szándék vezette
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a Program életre híváskor, és mind az el ővásárlási jog, mind a húsz éves elidegenítési é s
terhelési tilalom, mind az állami visszavásárlási opció is olyan nehéz akadálypályává
alakította a rendszert, hogy egész egyszerűen kizárta a strómanok működésének a lehetőségét .

Amennyiben mégis tud konkrét visszaélésről, kérem tegyen feljelentést, sem a Nemzet i
Földalapkezelő Szervezet, sem pedig a Kormányhivatalok nem rendelkeznek nyomozat i
jogkörrel .

A külföldiekkel kapcsolatos aggodalmainak megfogalmazás az Ön részér ől azért
visszatetsző , mert többek között Ön és pártja, a Jobbik voltak azok, akik még a lehetőségét is
elzárták a Kormány azon szándékának, hogy a külföldieket ki lehessen zárni a folyamatbó l
azzal, hogy az Alkotmánybíróságoz és Brüsszelhez fordultak .

Szeretném felhívni Tisztelt Képviselő Úr figyelmét a tényekre . A „Földet a gazdáknak! ”
Program földértékesítései sikeresek voltak . Összesen közel 8000 földműves gazda juthat
állami földek tulajdonjogához, ami csaknem 130 .000 hektár értékesítését jelenti. A program
első értékesítési fázisából az államnak mintegy 175 milliárd Ft bevétele származik majd . Az
összes meghirdetett föld több mint 60%-a elkelt, így kijelenthetjük, hogy valós igény, komol y
érdeklődés van az állami földek megvásárlására .

Ezért 2016-ban is folytatódik a program, újabb 140.000 hektár meghirdetésével és a
kedvezményes hitellehet őségek további biztosításával Jelenleg a 2015 . december 31-ig
értékesített földek adásvételi szerződéseinek megkötése és 60 napos kötelező kifüggesztés e
zajlik, a tulajdonjogok átvezetése a törvényi elő írások szerinti eljárásokat követően legkésőbb
tavasz végére várható . 3 hektár alatti földekb ő l 4691 db-ot értékesített az NFA, ezek átlagos
mérete 1,4 hektár, míg 3 hektár feletti földek árverésén 2931 földm űves licitált eredményesen
összesen 5927 db földre .

Képviselő i munkájához további sok sikert kívánok .

Budapest, 2016 . február „2.5- .”
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