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Tárgy : „Az NFA beolvasztásával a vesztes perek megúszása volt a cél?” cím ű írásbel i
kérdésre adott válasz .

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/13526 . számon részemre benyújtott, „Az NFA beolvasztásával a vesztes pere k
megúszása volt a cél?” című írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom :

Tisztelt Képvisel ő Úr kérdését köszönettel vettem, hiszen Ön a jogbiztonságr a
figyelemmel a magyar föld sorsa, a magyar gazdák jogainak védelme érdekében eme l
szót. Mindazonáltal az a benyomásom támadt az írásbeli kérdését olvasva, hogy Ö n
nem hiteles forrásokból tájékozódik, mely információszerzés, és az ennek nyomá n
kialakított vélemény-nyilvánítás igen kétes lehet . Tisztelt Képvisel ő Úr, az Ön által
leírtak alapján ismételten azt kell feltételeznem, hogy a földértékesítési programo t
megalapozó jogszabályi hátteret nem tanulmányozta kellő gondossággal, kellő
figyelemmel, ellenkez ő esetben tisztában kellene lennie a „Földet a Gazdáknak! ”
Programra vonatkozó alapvet ő rendelkezésekkel .

Ahogy azt tárcám már korábban hangsúlyozta, — dacára az igen sajnálatos téve s
bírósági jogértelmezésnek — a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban :
NFA) nem szűnt meg, az intézmény nem olvadt be a szaktárcába .

A Pesti Központi Kerületi Bíróság — és így Ön is — tévesen értelmezi a Kormán y
1312/2016. {VI. 13 .) határozatát és a „Földet a gazdáknak!” Programról szóló 2016 . évi
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CVI, törvény ,rendelkezéseit . A „Földet a Gazdáknak!” Program ugyanis jelenle g
továbbra is zajlik, tekintettel arra, hogy a 3 hektár térmértéket el nem érő nagyságú
földek értékesítése folyamatos, ahogy az NFA egyéb módon is hasznosítja az állam i
földeket a Program keretében.

Képviselő Úr téves jogértelmezése aggodalomira ad okot, különösen akkor, amiko r
olyan hangzatos kifejezéseket használ, hogy tárcám „vesztesnek ígérkez ő perek
,sokaságát” kívánná megúszni . Ez olyan prejudikáció, amelyet határozotta n
visszautasítok .

A Földművelésügyi Minisztérium nyomatékosan fel kívánja hívni a figyelmet arra a
tényre, hogy csupán az árverési értékesítések kerültek lezárásra a „Földet a gazdáknak! ”
keretében. mely tény a jogszabályt helyesen értelmezők részére nyilvánvaló és
egyértelmű . Álláspontom szerint Ön mindössze újabb hangulatkeltésre törekszi k
írásbeli kérdésével .

A fentiekben nevesített jogszabályok alapján az eljáró bíróságoknak a folyamatba n
lévő úgynevezett „kishantosi peres” ügyekben nem az eljárások indokolatlan
felfüggesztése, hanem – az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatában foglaltaknak
megfelelve – a megfelel ő döntések meghozatala lenne az elsődleges feladata .

Ha úgy is lenne, ahogy azt Képviselő Ur egyedi módon tévesen feltételezi, azaz
pereket kívánna tárcám .,megúszni" az NFA jogutódlással történő beolvadásával, arra
természetesen semmilyen esetben sem lenne lehetősége azon jogi oknál fogva, amit a
jogutódlás jelent. A jogutódlás lényege, hogy a jogelőd általánosságban, azaz mind a
jogosultságok, mind a kötelezettségek vonatkozásában a jogutód helyébe lép .
Nyomatékosan hangsúlyozom azonban, hogy erről az NFA esetében nem
beszélhetünk.

A fentiekben foglaltakból tehát világosan következik, hogy az NFA a 2010-ben
létrehozott szervezeti keretek között m űködik tovább a jöv őben is, és folytatja a
„Földet a Gazdáknak!” Program keretében az állami földek hasznosítását a magya r
földművesek agrárgazdasági'helyzetének folyamatos erősítése érdekében.

Tájékoztatom továbbá Képviselő Urat, hogy a „Földet a Gazdáknak!” Progra m
tóvábbra sem földprivatizáció . Ezzel a programmal a földműves magyar gazdák
részéről felmerült igényt elégítettük és elégítjük ki, támogatva a kis és közepes méret ű
családi gazdaságokat, a helyben él ő gazdákat. Az árverésre kínált földek jelentős része
érdemi árversenyt követően, komoly licitek után kelt el .

Képviselő i munkájukhoz további sok sikert kívánok !

Budapest, 2017 : január „ Q5.”
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