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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az interpelláció címe: "Súlyosan megkárosítja a magyar embereket és hűtlen kezelést támogat 
a fideszes kormányzat? " 

Az állam 2015 és 2016 folyamán mintegy 200.000 hektár nemzeti tulajdonban lévő termőföldet 
értékesített. Ezzel a lépéssel jelentősen tovább csökkentve az amúgy is alaposan megapadt nemzeti 
vagyont. Mi ezt a lépést már akkor rendkívül károsnak ítéltük meg és nem csak azért mert éppen az 
ellenkezője volt annak, mint amit hatalomra kerülésük előtt ígértek. Nem csak azért, mert ezzel az 
állam kezéből egy fontos szabályzó eszközt vettek el, ahol a vidéki életet támogató programokat 
indíthatott volna a mindenkori kormány. Hanem azért is, mert a félelmeknek megfelelően az állami 
földek zsírosabb fele, bizony nem a helyben élő családi gazdaságokhoz vagy a pályát kezdeni 
kívánó fiatal gazdákhoz, hanem a jól ismert narancsbárókhoz került. A kevés megmaradt állami 
termőföld nagyobbik részét a nemzeti parkok használják és körülbelül 150.000 hektárt most is bérbe
ad az állam. A Fidesz-kormány által bérbe adott földek bérleti díja fele/harmada a piaci 
haszonbérleti díjaknak, amelyek ma már a jobb földeken elérik a 70.000-100.000 forint/hektárt. 
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy vannak 50 év futamidejű szerződések is, melyek közül csakis 
az Önöknek nem tetsző - értsd: nem fideszes – bérlők esetében volt felülvizsgálat. A legtöbb és 
legjobb minőségű állami földet Csányi és Mészáros gazdaságai bérlik. Mészáros az elmúlt hetekben
szerezte meg a gödöllői tangazdaságot, így bővítve az, amúgy már történelmi mértékkel mérve is 
borzalmasan nagyra hízott agrárbirodalmát. Azt, hogy az állami földek bérleti díja nem piac 
konform, az is bizonyítja, hogy azokat a földeket amiket a volt állami gazdaságok privatizációja 
során kialakult magáncégek művelnek - és nem tartoznak a NER-hez -, szintén értékesítették 
magánszemélyeknek. Ezek az új tulajdonosok miután realizálták, hogy a magas áron megvásárolt 
földek bérletéért a piaci ár körülbelül harmadát kapják, sorban indították a pereket, melyek ma is 
folynak, a reális piaci bérleti ár elérése érdekében. Az állam a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet 
bízta meg a maradék földvagyon kezelésével, ahol szintén bűzlik az egész történet. Az, hogy a NER



tagoknak juttatott földek bérleti díja töredéke a piaci árnak, éves szinten becsült 5-8 milliárd forint 
kárt okoz a magyar költségvetésnek, ami vastagon kimeríti a hűtlen kezelés fogalmát.

Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter urat, hogy miért támogat az állami 
földbérleteken keresztül hűtlen kezelést? 

A privatizáció eredményeként közel 300 milliárd forint folyt be az állam kasszájába, de ezt 
sem a saját maguk által sarkalatos törvényben rögzített módon használták fel, ehelyett 
kiszivattyúzták ezt az összeget a magyar vidékgazdaságból. Miért nem tartja be az 
Alkotmánybíróság döntését és a földprivatizációból befolyt összegből miért nem termőföldet 
vesz az állam, hiszen ez lenne az egyetlen törvényes út? 

Az állami földek eladásával összesfüggésben sorra bukja el az állam a pereket, ezzel újabb 
terheket rónak az adófizetőkre. Mindezidáig mekkora összeget égettek el ilyen módon? 

Mi indokolja, hogy éppen az ország legtehetősebb, legagyontámogatottabb és legnagyobb 
birtokait uraló milliárdosok bérlik az állami földeket, ráadásul a piaci ár harmadáért? 

Miért okoz versenyhártányt a tisztességes gazdaságoknak azzal, hogy a fideszes 
földesuraknak töredék áron biztosítja a termelés alapjául szolgáló földet? 
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