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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP) országgyűlési képviselő "Tervezik-e a nemzeti parkok egyes területeinek eladását?" 
című, K/836. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat. 



 
 
Címzett: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Benyújtó: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Tisztelt Képviselő Úr!
 
 
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/836. számon
hozzám  benyújtott,  „Tervezik-e  a  nemzeti  parkok  egyes  területeinek  eladását?”  című  írásbeli
kérdésére a következő választ adom.
 
Földértékesítési programról szóló kormánydöntés hiányában – kérdései kapcsán – általánosságban
tájékoztatom az állami földvagyon-gazdálkodás néhány jellemző aspektusáról.
 
Mindenekelőtt  hangsúlyozni  szeretném,  hogy  a  Kormány  kiemelten  fontosnak  tartja  az  állam
stratégiai földvagyonának megőrzését és gyarapítását. A termőföld nemzeti kincs mivoltát, ki nem
meríthető, ám mennyiségében korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás jellegét hangsúlyozandó az
Országgyűlés a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.)
megalkotásával 2010. szeptember 1-jei hatállyal létrehozta a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet (a
továbbiakban: NFA).
 
Az NFA-nak és általános jogutódjának, a Nemzeti Földügyi Központnak (a továbbiakban: NFK) is
az  állami  tulajdonban  lévő  földvagyonnal  való  ésszerű  és  a  földbirtok-politikai  irányelveknek
megfelelő  gazdálkodás,  a  földnek  a  mezőgazdasági  termelés  ökológiai  feltételeire,  valamint  a
gazdaságosság  és  a  jövedelmezőség  szempontjaira  figyelemmel  történő  hasznosításának
elősegítése,  továbbá  a  családi  gazdaságokon  alapuló  korszerű  birtokszerkezet  kialakításának
előmozdítása állt és áll tevékenysége középpontjában.
 
A földértékesítés,  mint  a hasznosítás  egyik módja – a levelében sugalltakkal  ellentétben – nem
tekinthető  ördögtől  való  eszköznek,  és  alkalmazása  nyilvánvalóan  nem  a  nemzeti  vagyon
elherdálását  jelenti,  sokkal  inkább a Kormány által  következetesen képviselt  földbirtok-politikai
célok megvalósítását szolgálja, jelesül a földnek helyben lakó földművelő gazdák használatába és
tulajdonába kerülését, ezáltal a magyar földműves, kis- és középbirtokok fejlődését. Mindazonáltal
megnyugtathatom Képviselő Urat, hogy sem erdőt, sem természetvédelmi területet nem kívánunk
értékesíteni.
 
Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képviselő Úr részéről felmerült kérdésre.
 
Budapest, 2022. augusztus 22.
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Üdvözlettel:

                                                                                          Dr. Nagy István
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