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A sajtótájékoztatón részt vett Zambó Péter, földügyekért felelős államtitkár, valamint Dr. Nagy János,
a földügyekért felelős helyettes államtitkár is.
Az NFK a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) általános jogutódjaként 2019. július 1-jétől
működik. Az NFA 2010 szeptemberétől 2019. június 30-ig kizárólag a Magyar Állam képviseletében
gyakorolta a tulajdonosi jogokat az állami földterületekkel kapcsolatban. Ez idő alatt tevékenysége
során különösen kiemelkedik a 2015-2016-os időszak, amikor is az NFA bonyolította le a „Földet a
gazdáknak!” programot, melynek során közel 200 ezer hektár termőföld került hazai gazdálkodók
tulajdonába. A továbbiakban változatlanul ellátja az NFA feladatait az NFK, így a tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos feladatokat, de emellett –
mint újonnan alapított költségvetési szerv – tevékenységi köre kiszélesedik, így létszáma is nagyobb
lesz az NFA-énál.
Nemzeti öntudatunk része hazánk földtulajdona, egy olyan kiemelkedő közös vagyontárgy, amely
pótolhatatlan, és korlátozott mértékben áll rendelkezésre. Az újonnan felállított szerv magába
foglalja ezeket az értékeket, és rendszerben gondolkodva, kellő tapasztalatokra alapozva végzi
tevékenységét. Az új szervezet feladata az is, hogy a 2019. június 30-án megszűnt Nemzeti
Kataszteri Program Nonprofit Kft-nek tevékenységét, azaz az osztatlan közös tulajdonú földek
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rendezését elvégezze. A jövőben az NFK mint birtokrendezési eljárásokat koordináló szerv
tevékenységébe tartozik az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével és más átfogó
birtokrendezési eljárásokkal kapcsolatos feladatok országos szintű előkészítése.
A Kormány döntése alapján egyes erdészeti igazgatási feladatok is átkerültek az NFK-hoz.
Így a szervezet feladatai közé tartozik az erdők ökológiai állapotának és gazdasági erőforrásainak
felmérése, változásának nyomon követése, az erdők egészségi állapotának, az éghajlatváltozás
hatásainak és a károsítóknak folyamatos figyelemmel kísérése, valamint az erdőgazdálkodás
szabályozásához szükséges erdészeti informatikai rendszerek üzemeltetése.

Fotó: Tóth Zsigmond

Az agrártárca szeretné a mezőgazdasági termelők öntözés iránti hajlandóságát elősegíteni, ezért az
öntözésfejlesztést, üzemeltetés-szabályozási és támogatási környezetét kedvező irányban szeretné
megváltoztatni. Az ezzel összefüggő támogatói, szolgáltatói, tervezési, illetve koordinációs, jogi és
igazgatási típusú feladatokat az NFK fogja ellátni, mint a korábbi kormányhatározatok alapján
létrehozni tervezett „öntözési ügynökség”.
A szervezetbe érkező új feladatok magasabb szintű ellátása révén és a több funkció integrált
ellátásából jelentkező előnyök felhasználásával a magyar gazdák is előnyhöz juthatnak,
versenyképesebbé válnak. Az NFK agráriumunk erős bástyája lesz.
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