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ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdés
Dr. Kövér László ú r
az országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdés t
kívánok intézni „Hot és mikor lesz a Mez őgazdasági Bizottság tagjai, a parlamenti képvisel ők és
a széles közvélemény számára is hozzáférhető az NFA Felügyelő Bizottságának az a jelentése,
amely az állami földbérleti rendszer átfogó vizsgálatát és annak eredményeit összegzi?” címmel
Dr. Fazekas Sándorhoz, a Vidékfejlesztési Minisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban
illetékes minisztérium vezetőjéhez .
A benyújtott kérdéseimre a válaszokat írásban várom .
Tisztelt Miniszter Úr!
Országgyűlési munkám során a közelmúltban kaptam tájékoztatást arról, hogy az NFA Felügyel ő
Bizottsága elkészült azzal a jelentéssel, amely az állami földbérleti rendszer és alkalmazásának
problémái, tanulságai áttekintését szolgáló vizsgálat eredményeit összegzi .
Ennek tartalma minden bizonnyal közérdekl ődésre tarthat számot, és az abban foglalt – az egyi k
legfontosabb nemzeti vagyonelem, közvagyon, a term ő föld hasznosítására vonatkozó - információ k
minden bizonnyal köznyilvános adatoknak kell, hogy minősüljenek . A nemzeti közösségnek ugyani s
tudnia kell arról, hogy hogyan hasznosul ez a legfontosabb közös vagyona .
Miután az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága Ellenőrző Albizottságának e tárgykörre l
foglalkozó – április 9-ére tervezett – ülése sajnálatos módon és számomra ismeretlen indokolássa l
elmaradt, ezért ezúton kérdezem Miniszter Urat :
1. Megerősíti-e azt az értesülést, hogy az NFA Felügyelő Bizottsága az állami földbérlet i
rendszerrel kapcsolatban átfogó vizsgálatot folytatott, és az ennek eredményeit összegz ő
jelentés már hetekkel ezelőtt elkészült?
2. Ha valóban folyt ilyen átfogó vizsgálat és elkészült az erről szóló részletes jelentés, akkor ho l
és milyen formában kívánja azt a tárca nyilvánosságra hozni ?
3. Hol és mikor lesz a jelentés a Mezőgazdasági Bizottság tagjai, a parlamenti képviselők és a
széles közvélemény számára is hozzáférhető?

Kérem Miniszter Urat, hogy amennyiben a fenti értesüléseket megerősíti, úgy az NFA Felügyelő
Bizottságának jelentését a kérdéseimre adott válaszaival egyidej űleg számomra megkülden i
szíveskedjék.
Válaszát várom .

Budapest, 2013 . április 11 .
Tisztelettel és üdvözlettel :

Dr. Ángyán József
zövetség
Fidesz - Magyar
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