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Nemzeti Földügyi Központ
– „Az agrárium új, erős bástyája!”
Nagy István agrárminiszter ezekkel a szavakkal üdvözölte a Nemzeti Földügyi Központ létrejöttét, ahol
azon dolgoznak, hogy a szervezet megfeleljen ennek az elvárásnak és járuljon hozzá a magyar mezőgazdaság kiemelkedő fejlődéséhez.
Vidék Magazin összeállítás
A 2019. július 1-jén megalakult Nemzeti Földügyi Központ (NFK) szakmai
tevékenységi köre jelentősen bővült, a
szervezet kiemelt új feladata az osztatlan
közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárások (OKTM) országos koordinációja. Ez a – korábban a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. keretében
folytatott – munka, a remények szerint új
lendületet kap az NFK felügyelete mellett.
Az NFK feladata az OKTM eljárásokban
a vonatkozó beszerzések lebonyolítása, a
közreműködők kiválasztása, feladataik átfogó koordinálása, az eljárások sikeres és
hatékony megvalósításának biztosítása. A
nemzeti birtokrendezés folyamatát nagymértékben elősegíti majd az osztatlan közös tulajdonú földrészletek felszámolását
célzó, az Agrárminisztérium (AM) által
előkészített komplex javaslatcsomag is,
melyet főként az NFK fog végrehajtani.
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További új feladatok: erdőgazdálkodási igazgatás, öntözés koordinációja és javítása
Emellett, 2019. július 1-je óta az NFK látja
el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal nem hatósági jellegű erdészetierdőgazdálkodási igazgatási feladatait
is, ami szintén jelentős felelősséggel járó,
komoly szakmai feladatkört takar.
Szintén új tevékenység, az NFK munkájában az öntözési koordinációs feladatok végzése, így az NFK az aszálykárok
megelőzése és csökkentése érdekében
az öntözés feltételeinek javításáért felelős szervezet („öntözési ügynökség”)
lesz. Feladata továbbá az öntözéses gazdálkodás terjesztésében történő közreműködés, az öntözött területek jelentős
növelése, továbbá a termelői vízkereslet
megszervezésének koordinálása.

Az NFK-nál valamennyi, a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet által eddig
nem végzett, új feladatkör ellátása során arra törekszenek, hogy az érintett
ügyfelek minél kevesebbet érezzenek a
szervezeti változásokból, számukra az
egyetlen tapasztalat az ügyek egyszerűbb, gyorsabb intézése legyen.
További – közeljövőben jelentkező – változás az NFK tevékenységét illetően,
hogy a Kormány 527/2019. (IX. 12.) határozatában elrendelte: az agrárgazdálkodással összefüggő egyes informatikai
szakrendszerek (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer, Szőlőültetvények
Országos Térinformatikai Nyilvántartása, Parlagfű Információs Rendszer) és a
szakrendszerekhez tartozó infrastruktúra működtetését az NFK lássa el. Az
NFK 2019. október közepétől hatályos
jogszabályi módosítások alapján föld-
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ügyi és agrárföldmérési, térinformatikai
feladatokat végez, így szolgáltatási tevékenysége bővül.
A Kormány döntései alapján az NFK formájában egy hosszú távon is életképes,
szakmailag meghatározó, jól szervezett
és többfunkciós intézmény jött létre,
amely meghatározó szerepet tölt be a
birtokrendezésben, az öntözésfejlesztésben és az erdészeti igazgatási-, valamint
a távérzékelési feladatok ellátásában.

Elektronikus Pályázati Rendszer
(EPR) – újfajta és egyszerűbb hozzáférés az állami földekhez
Az NFK fentebb leírt céljait szolgálja,
ha – összhangban a XXI. század elvárásaival és a környezetvédelmi szempontokkal – az állami földek hasznosítását
csökkenő adminisztratív teendők és főleg minimális papírmunka mellett tudja
elvégezni. Ezért került sor egy teljesen
új elektronikus pályázati felület kialakítására, amely a jövőben lebonyolítandó haszonbérleti, értékesítési és egyéb
pályázatok során az érdeklődő ügyfelek
rendelkezésére áll. Az elektronikus ügyintézés reményeik szerint egyszerűsíti
az állami földek hasznosításának pályáztatását, és talán a jelenleginél is szélesebb hozzáférést biztosít a gazdáknak
az állami földek haszonbérleti joga vagy
tulajdonjoga megszerzéséhez.

A jövőben megjelenő haszonbérleti és
földértékesítési pályázataikat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
kizárólag az új Elektronikus Pályázati
Rendszeren (EPR) keresztül fogják megvalósítani. Az új rendszer bevezetésének
célja az volt, hogy bármely érdeklődő
egyszerűen, ügyfélkapun keresztül történő azonosítás után hozzáférhessen
a meghirdetett állami hasznosítási pályázatokhoz, és elektronikus úton, akár
otthonról is be tudja nyújtani a pályázatát. A pályázatok teljes, az ügyfelek által
benyújtott anyagát az EPR rendszerben
zártan kezelik, a pályázatok bontásának
tisztaságát közjegyző biztosítja.
Ezzel a terveik szerint 2020-tól egy nyilvános, az adminisztratív terheket nagyban csökkentő, könnyen kezelhető, és
biztonságos pályázati rendszert tudnak
majd működtetni a legtöbb állami föld
hasznosítása során. Az EPR rendszerről
an NFK honlapunkon is lehet olvasni. A
rendszer használata regisztrációhoz kötött, elérése: https://epr.nfk.gov.hu/

A magyar falvak kiemelt támogatása – hosszú távú ingyenes
települési földhasználat
Magyarország Kormánya elkötelezett
a magyar vidék fejlesztése és fejlődése
mellett, ezért indult útjára 2018-ban a
Magyar Falu Program. A Kormány ki-

emelt célja a magyar falvak támogatása,
agrárgazdasági potenciáljuk növelése
és az, hogy az állami földek használatához minél több helyi közösség hozzáférjen.
A Magyar Falu Program támogatása
érdekében az NFK, több száz település számára hirdetett meg közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából olyan állami földeket, amelyeket
az érintett települési önkormányzatok
akár 15 évre ingyenesen kaphatnak vagyonkezelésbe, hogy e földterületek az
adott település mezőgazdasági és szociális céljainak elérését segítsék, a közfoglalkoztatási programokat támogassák. A pályázatot jelentős érdeklődés
kísérte, amelynek eredményeként – a
Kormány jóváhagyó döntését követően – 109 települési önkormányzattal köt
az NFK legalább 5, maximum 15 évre
ingyenes vagyonkezelési szerződést,
összesen 371 darab állami földre, amelyek összterülete megközelíti az 1250
hektárt.
Az NFK-nál bíznak abban, hogy ez a
program is hozzájárul az állami földek
minél sokrétűbb, a különböző földhasználói igényeknek megfelelő, a birtokpolitikai célokkal összhangban álló hasznosításához, és a szervezet a jövőben
még hatékonyabban tudja kiszolgálni
ezeket a földhasználói igényeket.
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