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Tisztelt Elnök úr!
Az agrárkormányzat 2011. augusztusi tájékoztatásai között kiemelten szerepeltek a nemzeti
földvagyon felmérésével és tervezett hasznosításával kapcsolatos aktualitások. A
közlemények szerint a földbirtok-politikai irányelvek betartása mellett mintegy 70 ezer hektár
állami földterület nyilvános pályáztatása várható 2011. szeptember közepétől, továbbá a
demográfiai földprogramra a hasznosítandó földterület 10 százalékát különítik el.
A működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú végzettséggel
rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása első helyen szerepel a
birtokpolitikai irányelvek között. Ezen belül a fiatal gazdálkodók ösztönzése alapvetően
fontos kell, hogy legyen, mivel az indulást, az életképes vállalkozás kialakítását leginkább
hátráltató tényező számukra a földhöz jutás.
A 2006-os adatok szerint a 40 év alatti gazdálkodók aránya a hazai, regisztrált, területalapú
támogatást igénylő gazdálkodók számához viszonyítva 18%. Ugyanakkor a 2010-es Általános
Mezőgazdasági Összeírás előzetes adatai szerint a fiatal gazdálkodók aránya 2,1
százalékponttal csökkent a tíz évvel korábbihoz képest.
Ha ezeket a statisztikai adatokat viszonyítási alapnak tekintjük, a fiatal gazdálkodók erősen
alulreprezentáltak a tervezett 10%-os mértékű elkülönítésnél.
Mivel az NFA honlapján részletesebb információk nem találhatók a tervezett földhasznosítási
pályázati kiírásokkal kapcsolatban, ezért az alábbi kérdések megválaszolását kérjük Öntől:
A 2011. szeptemberében nyilvános pályáztatásra kerülő földterületek esetében a fiatal
gazdálkodók milyen preferenciákra számíthatnak a pályázati szempontrendszerben?
Várható-e a pályázati kiírások szakmai szervezetekkel történő egyeztetése, társadalmi vitára
bocsátása, ahogy az például a Vidékfejlesztési Program támogatási jogcímeinél történik?
Szövetségünk kiemelten fontosnak tartja, hogy az állami földterületekre kiírt pályázatok
többségénél legyenek a fiatal gazdálkodók előnyben részesítve. Ezzel nem sérülnek az NFA
és a magyar állam gazdasági érdekei (a fiatal gazdálkodók is hajlandóak megadni a piaci árat
a földbérletért), ugyanakkor a társadalmi érdekek maximális figyelembe vétele is
megvalósítható (versenyképes birtokméretek kialakítása, családi gazdaságok segítése, az
ágazat fiatalítása).
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A mezőgazdasági generációváltás ügyéért tett erőfeszítéseit köszönjük, munkájához további
sok sikert kívánunk!
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