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Tárgy : „Mely ügyvédi irodákét és milyen szempontok alapján választottak ki a földpályázato k
nyertesei számára?” cím ű írásbeli kérdésre adott válasz

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján K/9150 .
számon hozzám benyújtott, „Mely ügyvédi irodákat és milyen szempontok alapján választotta k

ki a földpályázatok nyertesei számára?” című írásbeli kérdésére a következő választ adom .

Az állami földek egy részének értékesítésére irányuló „Földet a gazdáknak!” Program során a z

értékesített termőföldekkel kapcsolatos szerződéskötést a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezetnek (a

továbbiakban: NFA) a tulajdonjog bejegyzéséig, valamint a Magyar Alaam javára alapítot t
elidegenítési, terhelési tilalom és , a pénzintézetek javára alapított esetleges jelzálogjog joger ős
bejegyzéséig végig kell kísérni . Így azt kizárólag olyan, a földforgalmi szerz ődések területén
tapasztalattal rendelkező ügyvédi irodák segítségével tudja lebonyolítani, akik megfelelnek az NF A
által támasztott magas szakmai és technikai követelményeknek, valamint a gazdák érdekei mellet t
mindvégig az állam érdekeit is képviselik a jogügylet során . A kötelező ügyvédi képviseletet

törvény határozza meg . az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI . törvény hja elő az
ügyvédi ellenjegyzést .

A több ezer eljárást országszerte néhány hét alatt kell hatékonyan lebonyolítani, ezért az NFA —
a törvényi feltételek betartása mellett — egyetemi és kamarai szakemberek tanácsát és segítségé t
kérve alakította ki a szakmai szempontrendszert a megyei szinten eljáró ügyvédek kiválasztásához .

Képviselő i munkájához további sok sikert kívánok .

Budapest, 2016 . március „3 .”
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