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Az Országgyûlés létrehozta a Nem-
zeti Földalapot, amelynek mûködé-
sét 2010. szeptember 01-tõl a 2010.
évi LXXXVII. törvény szabályozza. 

A Nemzeti Földalap a kincstári va-
gyon része, az állam tulajdonában lévõ
termõföldek, az állam tulajdonában lé-
võ mezõ-, erdõgazdasági mûvelés alatt
álló belterületi földek, valamint a mezõ-,
erdõgazdasági tevékenységet szolgáló
mûvelés alól kivett földek összessége.
A Nemzeti Földalapba mintegy 179,5
ezer hektár szántó, 3,1 ezer hektár kert,
gyümölcsös, szõlõ, 96,0 ezer hektár
gyep, 527,5 ezer erdõ, fásított terület,
8,8 ezer hektár nádas, 5,5 ezer hektár
halastó és 981,1 ezer hektár vegyes mû-
velési ág tartozik. Mûvelésbõl kivett te-
rület mintegy 21,1 ezer hektár. A fenti
termõföldterületek mintegy 181 ezer
helyrajzi számon helyezkednek el.

A Nemzeti Földalap feladata a kor-
mány birtokpolitikai irányelveinek vég-
rehajtása. Ennek során célja az állami
tulajdonban lévõ termõföldvagyonnal
való ésszerû és a földbirtok-politikai cé-
loknak megfelelõ gazdálkodás biztosí-
tása, különös tekintettel az ökológiai
feltételekre, a gazdaságosság és a jöve-
delmezõség szempontjaira.

A Nemzeti Földalap rendeltetése a
családi gazdaságok kialakításának elõse-
gítése, a földárak és -haszonbérek alaku-
lásának befolyásolása piaci szemlélettel,
a birtokszerkezetek vidékfejlesztési cé-
lokkal összehangolt javítása. További
rendeltetése a birtokösszevonási célú
önkéntes földcseréhez, kártalanítások-
hoz és különleges természeti célok meg-
valósításához szükséges földkészlet biz-
tosítása, a fennálló földhasználati viszo-
nyok stabilizálása. Fontos a további föld-
használatok elõsegítése, a termõföldek
mûvelésben tartása, a természetvéde-
lem, a környezetvédelem, a talajvéde-
lem, a területfejlesztés és a vízgazdálko-
dás szempontjainak figyelembevételé-
vel. Feladat a gazdaságosan nem mûvel-
hetõ területek hasznosításának meg-
gyorsítása, értékes termõhelyen lévõ ül-
tetvényterületek megtartása, a tározók és
záportározók kialakításához szükséges
terület biztosítása, az erdõvagyonnal va-
ló tartamos gazdálkodás feltételeinek se-
gítése, szociális földalap biztosítása, va-
lamint az oktatás és a tudományos kuta-
tás céljainak szolgálata. 

Erdészeti szempontból nagyon fon-
tos a Nemzeti Erdõtelepítési Program-

ban foglaltak és az európai uniós elvá-
rásoknak megfelelõ erdõtelepítések
végrehajtása. Célszerû lenne a földalap-
ból erdõtelepítésre elkülöníteni lega-
lább 50 000 hektárt. A magántulajdono-
sok egyik jelenleg megoldatlan problé-
mája a szövetkezeti részarány-tulajdo-
nok természetvédelmi területekre esõ
erdõterületeinek állami tulajdonban tar-
tása, a kártalanítások elmaradása. A
több mint tízéves igényeket – költség-
vetési forrás hiányában – a földalapból
lehetne (kell) kielégíteni. A termõföld
erdõtelepítésre történõ hasznosítását és
a kártalanítási folyamatokat be kell épí-
teni a középtávú és éves tervekbe.

A magyar állam nevében a Nemzeti
Földalapot a Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezet (a továbbiakban: NFA) mû-
ködteti. Az NFA nem jogutód szervezet,
de a Nemzeti Földalappal kapcsolatos
jogok és kötelezettségek tekintetében
jogutódnak megfelelõen veszi át a fela-
datokat az MNV Zrt.-tõl. Az NFA a Nem-
zeti Földalap rendeltetésében meghatá-
rozott feladatokat látja el budapesti
központi szervezetén és területi (me-
gyei) szervezeti egységein keresztül,
mindösszesen 145 fõ létszámkerettel.
Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletekrõl naprakész vagyonnyil-
vántartást vezet, amely tartalmazza a
hasznosítás módjára vonatkozó javasla-
tot is. Nyilvános pályázat vagy árverés
útján dönt az eladásokról, nyilvános pá-
lyázat útján dönt a haszonbérbe és a va-
gyonkezelésbe adásokról, és dönt a
cserékrõl is. Az NFA rendezi a haszno-
sítatlan területek földhasználatát.

Az NFA elnöke dr. Sebestyén Róbert,
két elnökhelyettese dr. Medgyaszai
László és Nagy János. 

Az NFA tevékenységét a Birtokpoliti-
kai Tanács (a továbbiakban: Tanács) se-
gíti. A Tanács a földbirtok-politikai irány-
elvek érvényesülését figyelembe véve a
Nemzeti Földalapba tartozó vagyonele-
mek hasznosítására középtávú stratégiai
tervet készít. Érvényre juttatja az NFA te-
vékenysége során a kormány által elfo-
gadott középtávú stratégiát. Véleménye-
zi a vagyonelemek hasznosításával kap-
csolatos éves tervet. A Tanács dönt a
Nemzeti Földalapba tartozó földrészle-
tek hasznosításával kapcsolatos egyedi
ügyekben. Véleményezi a Nemzeti Föld-
alap helyzetérõl és az NFA tevékenysé-
gérõl készült éves országgyûlési beszá-
moló tervezetét. A Tanács elnöke Farkas
Imre, továbbá tagjai, dr. Kõszegi Géza,

dr. Sebestyén Róbert, dr. Simon Attila és
dr. Vízkeleti Mariann. A Tanács ülésein
állandó meghívottként részt vesz az NFA
két elnökhelyettese.

A Nemzeti Földalap feletti tulajdono-
si joggyakorlással kapcsolatos tevé-
kenységet az Állami Számvevõszék
évente ellenõrzi. Az NFA tevékenységét
az öttagú ellenõrzõ bizottság felügyeli,
melynek tagjait az Országgyûlés mezõ-
gazdasági ügyekkel foglalkozó bizottsá-
ga választja, illetve menti fel. Az ellenõr-
zõ bizottság a tagok többségével elfoga-
dott ügyrend szerint mûködik, az NFA
tevékenységét szabályozó jogszabá-
lyok, az alapító okirat, a szervezési és
mûködési szabályzatban foglaltak betar-
tatásával a magyar állam érdekeit képvi-
selve. Az egyéni mezõgazdasági terme-
lõk érdekképviseletét ellátó országos ér-
dekképviseleti szervezetek (Magyar Pa-
rasztszövetség, MAGOSZ, MFOSZ) ne-
vében a Nemzeti Földalap Ellenõrzõ Bi-
zottságának elnöke, dr. Péter Mihály. A
társas mezõgazdasági vállalkozások ér-
dekképviseletét ellátó szervezetek
(MOSZ, HALTERMOSZ, MEDOSZ) ne-
vében ellenõrzési bizottsági tag Horváth
Gábor. Az erdõgazdálkodók érdekkép-
viseletét ellátó országos érdekképvisele-
ti szervezetek (MEGOSZ, OEE, Vadásza-
ti Védegylet) nevében ellenõrzõ bizott-
sági tag Mocz András. Az országos ön-
kormányzati szövetségek (Kisvárosi Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége,
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szö-
vetsége, Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége; Községek, Kistelepülések és
Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége, Magyar Faluszövetség, Me-
gyei Önkormányzatok Országos Szövet-
sége) nevében ellenõrzési bizottsági tag
Bacher János. A Magyar Agrárkamara
nevében az ellenõrzõ bizottság elnök-
helyettese dr. Roszik Péter.

A 2010.évi LXXXVII. törvény (NFA
törvény) nem teszi lehetõvé a társadal-
mi szervezetek véleményezési lehetõ-
ségét, de az NFA központi és területi
szervein keresztül fogadóképes a javas-
lattételekre a középtávú stratégiai ter-
vek és éves hasznosítási tervek összeál-
lításához. Az NFA törvény hatálybalé-
pését követõen megszûntek a helyi bir-
tokhasznosítási bizottságok, ezért az
OEE és a MEGOSZ költségvetésének
bevétele a delegáltak után járó össze-
gekkel jelentõsen csökkent.

Mocz András

Dióhéjban a Nemzeti Földalapról




