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Főbb tevékenységi és gazdasági adatai
Fő tevékenységi körei:
Tejtermelés

Szarvasmarha tenyésztés

Földművelés

Tejtermelés és értékesítés:
Szarvasmarha tenyésztés
2013

A Hunland Farm Kft. által 2012-ben értékesített nyerstej
mennyisége:

9 913 662 kg
Tejfelvásárló partnerünk:
Tolnatej Tolna Megyei Tejipari ZRT.
Partnerünk felvásárolja az általunk megtermelt összes
tejmennyiséget. Legnagyobb beszállítói vagyunk, hosszútávú
szerződéses kapcsolatban állunk.

Szarvasmarha létszám
egyed
Ebből tejelő létszám
tehén

2700-2800

1516 fejős

Az állatállomány 2000. óta a duplájára
nőtt. A vemhes üszők nem kerülnek
értékesítésre, az állatállományi
létszámot növelik.

2013-ban értékesített nyerstej mennyiség:

11 398 269 kg
2014-ben az átlagos napi tejtermelés meghaladja a

34 460 kg
A megtermelt tej mindig Magyarországon került értékesítésre.

FÖLDMŰVELÉS
Összesen bérelt földterület:

a Magyar Államtól bérelt terület:

1 033 ha

1 047 ha
Ebből:

Egyéb, mástól bérelt terület:

14 ha

 2014. október 19-én lejár a Magyar Állammal 20 éves időtartamra kötött
földhaszonbérleti szerződés 1 025 hektáron, mely a bérelt területek legnagyobb része
A felsorolt földterületeken túl más földterületekkel nem rendelkezünk
A környéken nincs egyéb földbérleti lehetőség
A növénytermesztési ágazat által megtermelt takarmány teljes egészében az
állatállomány ellátását szolgálja
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Fő gazdasági és pénzügyi adatok:

2013. évi
A Társaság mérlegfőösszege:

1 722 034 eFt.-

Eredménytartalék összege:

687 894 eFt.1 285 553 eFt.-

Saját tőke összege:

2013. összes nettó árbevétel:
1 143 868 eFt.Tejből származó nettó árbevétel:

1 127 044 eFt.Aktivált beruházásainak bruttó értéke összesen 2001-től 2012-ig:

1 988 391 e Ft.t.

Társaságunk megalakulása óta nyereségesen gazdálkodik
Osztalékot nem fizetett, a nyereséget a vállalkozásba visszaforgatta, és
fejlesztésekre fordította minden évben
A Hunland Farm Kft. mindig időben teljesítette az adófizetési
kötelezettségeket

A Hunland Farm Kft. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alaptól és a
Kiegészítő Nemzeti Támogatási forrásokból biztosított támogatásokból
részesül, melynek összege 2012-ben 178 610 896,-Ft
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Tulajdonosi kör:
- A Hunland Farm Kft. 100%-os tulajdonosa Pizzocheri Paolo és felesége, akik 2000 óta
négy gyermekükkel üzemeltetik az állattartó telepet
- A cég irányítását minden területen teljes mértékben a családtagok végzik akik közül
szakirányú végzettséggel rendelkeznek:
- Paolo Pizzocheri - Okleveles agrármérnök
- Matteo Giacomo Pizzocheri - Okleveles állattenyésztő mérnök
- Chiara Anna Angela Pizzocheri - Aranykalászos gazda
- Marcello Pizzocheri - Inszeminátor

Alkalmazotti létszám:
A Hunland Farm Kft. által állandó alkalmazott munkavállalók száma 2000 óta
több mint a duplájára emelkedett. 2014.-ben az alkalmazotti létszám átlagosan
60 fő, mely létszám állandó

Agrár-környezetgazdálkodás:
 A Hunland Farm Kft. már a második ciklusban vesz részt az agrár
környezetgazdálkodási programban.

 A telepen keletkező szerves
trágyát teljes egészében
kijuttatjuk az általunk
megművelt földterületekre, soha
nem értékesítettük
 2007 óta cégünk kizárólag
szervestrágyát juttat a művelt
termőföldekre, műtrágyát azóta
nem használ.

 A Hunland Farm Kft. 2002. óta
rendelkezik hígtrágya kihelyezési
engedélyhez szükséges dokumentációval a
Magyar Államtól bérelt földterületekre
vonatkozóan, valamint Agrárhasznosítási
és Talajvédelmi tervvel, Talajtani
szakvéleménnyel, jelenleg összesen
749,35 ha földterületre.
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Fejlesztések; beruházások
2001-2012. között a Hunland Farm Kft. bruttó 1, 9 milliárd Ft-ot fordított beruházásokra.
Cégünk folyamatos fejlesztésekkel, beruházásokkal igyekszik megteremteni a biztonságos és eredményes
gazdálkodás feltételeit.
Az elmúlt években sikeresen pályáztunk a SAPARD, AVOP, EMVA, ÁTK II, ÁTK IV. pályázatok keretében
meghirdetett támogatásokra. Az évek során új istállóval bővítettük a meglévő férőhelyeinket, az állomány
elhelyezését szolgáló épületeket korszerűsítettük, az állatjóléti és állategészségügyi előírásoknak megfelelően.
Jelenleg a 18/2011.VM rendelet előírásai szerint számolva 3977 állatférőhellyel rendelkezünk és a teljes tejelő
állomány matraccal ellátott pihenőbox-ban van elhelyezve.
A tehenészeti telepen keletkező hígtrágya biztonságos tárolását és hasznosítását 2004. évben FVM pályázat
segítségével megvalósítottuk a „Gomba Felsőfarkasd tehenészeti telepen keletkező hígtrágya elhelyező
öntözőteleppel” melyet folyamatosan korszerűsítettünk. A beruházásnak köszönhetően 14 000 m3 hígtrágya tároló
kapacitással rendelkezünk, és a keletkezett hígtrágyát a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől bérelt termőföldek
egy részén, 223 hektáron, összesen 3,16 km hosszan lefektetett csővezetéken keresztül hatékony, költségtakarékos
módon tudjuk kijuttatni, ezzel hozzájárulva a talaj szervesanyag készletének fenntartásához. A növénytermesztési
ágazat eszközeit szintén AVOP, EMVA pályázatok segítségével sikerült korszerűsíteni.

Folyamatban lévő beruházások:
Fejőház bővítése, korszerűsítése 2013-tól kezdődött és hamarosan átadásra kerül.
ÁTK IV. pályázatnak köszönhetően folyamatban van, 23 db automatikus trágyakihúzó beépítése
valamennyi tejelő istállóba, mely várhatóan 2014. december végéig valósul meg.
Meglévő hígtrágya öntözőtelep bővítése további föld alatti csőrendszer kiépítése.

A tevékenység célja
A társaságunk ügyvezetését és a tehenészet szakmai irányítását 2000 óta kizárólag
családtagok végzik, akik több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
A tulajdonos Paolo Pizzocheri 2000.-ben Magyarországon telepedett le családjával, és azóta
az egész család együtt dolgozik a tehenészeti telepen, üzemeltetjük az állattartó telepet és
a növénytermesztési ágazatot.
Célunk a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú, Gombán történő végzése és a meglévő
állatállomány létszámának megtartása. Pályázatainkat is ebből a célból nyújtottuk be az
általunk eddig is használt állami tulajdonú földekre.
Chiara Pizzocheri
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A Hunland Farm Kft. tehén létszámának és tejtermelésének alakulása
az ÁT. Kft. által végzett tejtermelés-ellenőrzés adatai alapján
Dátum

Záró létszám

Összes
napi tej
(kg)

Fejt létszám

Fejési
átlag

Istálló átlag

2001. december

556

457

11 824

25,87

21,27

2014. április

1 443

1 240

35 495

28,63

24,60

+887

Növekedés

+783

+23 671

+2,76

+3,33

Az 1000 ellenőrzött tehénnél többet tartó tenyészetek záró tehénlétszám szerinti rangsora
(2014. április)
Rang-

A tenyészet

Záró

Fejt

Összes

Fejési Istálló-

sora

azonosítója

megnevezése

címe

1

0157821

Bólyi Zrt.

Csípőtelek

tehénlétszáma tehénlétszáma napi tej (kg) átlaga átlaga
2464

2131

71 752

33,67

29,12

2

0601001

Enyingi Agrár Zrt.

Mátyásdomb

1832

1561

52 883

33,88

28,87

3

1800622

Agroprodukt Zrt.

Ihász-Zsigmondháza

1652

1357

45 175

33,29

27,35

4

0807621

Béke Agrárszövetkezet

Hajdúböszörmény

1652

1411

42 667

30,24

25,83

5

0560421

Hód-Mezőgazda Zrt.

Hódmezővásárhely

1607

1435

48 131

33,54

29,95

6

1278521

Hunland Dairy Kft.

Bugyi

1582

1349

40 676

30,15

25,71

7

1270422

Hunland Farm Kft

Gomba-Felsőfarkasd

1443

1240

35 495

28,63

24,60

8

0841121

Nyakas András

Hajdúnánás

1413

1288

44 685

34,69

31,62

9

1538422

Alcsiszigeti Zrt.

Szolnok-Alcsisziget

1286

1144

38 041

33,25

29,58

10

1808502

Nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt.

Nemesszalók

1241

1086

38 475

35,43

31,00

11

305021

Hidasháti Mezőgazdasági Rt.

Murony

1186

1085

31 948

29,45

26,94

12

1733301

Sárvári Mg. Zrt.

Káld-Lajosmajor

1159

970

30 145

31,08

26,01

13

1152101

Com-Agro Sardo Kft.

Nógrádkövesd

1156

989

31 987

32,34

27,67

14

1015421

Komáromi Mg.Zrt.

Komárom

1130

932

39 544

42,43

35,00

15

1847301

Agroprodukt Zrt.

Marcalgergelyi

1126

1004

30 221

30,10

26,84

16

0810521

Nagisz-Tej Kft.

Nádudvar

1103

965

27 275

28,26

24,73

17

0650401

Agárdi Farm Állatteny. Növterm. KFt

Seregélyes-Elzamajor

1090

941

31 805

33,80

29,18

18

0300321

Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Mezőhegyes

1076

957

28 419

29,70

26,41

19

0608121

Bicskei Mg. Term. és Szolg. Rt.

Bicske

1045

898

28 768

32,04

27,53

20

1504401

Jászapáti 2000 Mg. Zrt.

Jászapáti

1038

946

26 930

28,47

25,94

21

0701521

Kisalföldi Mezögazdasági ZRt

Nagyszentjános

1034

875

25 329

28,95

24,50

22

0416521

Geo-Milk KFT.

Sárospatak

1018

912

27 524

30,18

27,04

23

0560421

Gorzsai Zrt.

Hódmezővásárhely

1006

925

30 205

32,65

30,02

29,38

21,96

24
Összes tehén / fejt tehén / napi összes tej kg.

31 828

27 514

Átlag tehén / fejt tehén / fejési átlag / istálló átlag

1 326

1 146

880 783
32,01 27,67
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A családi vállalkozás jelenlegi helyzetének bemutatása az
aktuális jogszabályi, vidékstratégiai környezetbe való
illeszkedésén keresztül, valamint a 2013. évi földhaszonbérleti
pályázatok eredményeként kialakult helyzete és annak
következményei

7

GADASÁGI ADATOK ÉS BEFEKTETÉSEK

 A vállalkozás nettó árbevétele 2013. évben meghaladta az 1 milliárd forintot,
mely döntően tejértékesítésből származik.

 2000 év óta több mint 735 millió forintot fizettek be a Magyar Államnak adók és
járulékok formájában.

 2000 év óta közel 40 millió forintot fizettek be a Gombai Önkormányzatnak
iparűzési adóként.

 Minden fizetési kötelezettségüknek határidőre eleget tettek, fennálló tartozásuk
nincs.

 A vállalkozás aktivált beruházásainak bruttó értéke 2001-től 2012-ig
összességében meghaladta a kettő milliárd forintot.

 A vállalkozás ez idő alatt közel 250 millió forint nemzeti és Európai Uniós
beruházási támogatásban részesült.

 A Hunland Farm Kft-nek az állattartó telepek korszerűsítésére 2007-ben és
2012-ben (ÁTK II és ÁTK IV) benyújtott két sikeres pályázata miatt
állattartási és dolgozói létszámtartási kötelezettsége van 2016, illetve 2019.
évig. Ezeknek a kötelezettségeknek földterület hiányában nem tud eleget tenni.

AKTUÁLIS FÖLDHELYZET SAJÁTOSSÁGA
 Ilyen nagy állatállománnyal rendelkező cégek esetében, általában több ezer hektár
földterület áll rendelkezésre az állatok ellátására (lásd a mellékelt „az 1000 ellenőrzött
tehénnél többet tartó tenyészetek záró tehénlétszám szerinti rangsora” táblázat)
 A Hunland Farm Kft. tehenészeti telepe kivételnek számít, hiszen az említett
eredményeket összesen 1.047,99 ha terület használatával éri el. Mindez úgy
valósítható meg, hogy mindent, amit megtermelnek az állatok etetésére fordítanak,
értékesítésre semmi nem kerül.
 A vállalkozásnak az említett mennyiségű földterületen kívül más terület nem áll
rendelkezésére
 Az NFA pályázat eredményeként, többek között, a telephely közvetlen
szomszédságában lévő földterületek is más pályázónak lettek ítélve, melyek
nélkülözhetetlenek a hígtrágya kijuttatása miatt.
 Ebben a helyzetben a tehenészeti telep nem tud tovább működni.
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A TELEP MŰKÖDTETÉSÉHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN FELTÉTELEK

 A tehenészeti telep működésének egyik alapja a hígtrágya kijuttatása, mely a
földben lévő csőrendszeren keresztül történik a telep melletti, illetve közelében lévő
230 ha földterületre.

 A tehenészeti telep működéséhez nélkülözhetetlen a teleppel szomszédos összes
földterület használata, mert a meglévő hígtrágya kezelő rendszer 15.000 m3
űrtartalmú tárolója közvetlenül csatlakozik a szomszédos földterületekben lévő
csővezetékekhez, melyeken keresztül történik a hígtrágya kijuttatása a
földterületekre.

 Ha figyelembe vesszük, hogy a más pályázóknak ítélt földterületek az eddig
rendelkezésre álló területek 70 %-át teszik ki, és a vállalkozás által elnyert
földterületek a telephelytől messze helyezkednek el, és ezekben a földekben
nincsenek hígtrágya elvezetésére szolgáló csővezetékek, akkor könnyen
belátható, hogy nincs arra lehetőség, hogy a tehenészeti telep fennmaradjon.

 Miután a külföldiek nem vásárolhattak földet Magyarországon, ezért a
vállalkozásnak nem állnak más területek a rendelkezésére, valamint a
környéken nincsenek más bérelhető földterületek.

 A tehenészeti telep működésének másik alapja a siló előállítása, mely a tehenek
legfőbb takarmánya, mással nem helyettesíthető, illetve nem beszerezhető.

 A tehenek 25 kg silót esznek meg fejenként naponta, így az ellátásukhoz 18.000 t
siló szükséges évente, melynek előállításához szükség van a teljes eddig bérelt
földterületre. Csak ebben az esetben sikerülhet megtermelni az éves mennyiséget,
melyből semmi nem marad az év végére.

 Előzőekből következik, hogy minden nélkülözött hektár után 2 állatot kell
levágni, vagy megpróbálni értékesíteni, mert az így csökkentett földterületen nem
lehet a jelenlegi állatlétszámhoz szükséges mennyiségű silót előállítani.

 A földterületek elvesztése esetén a Hunland Farm Kft.-nél és a Tolnatej ZRT.nél több mint 100 munkavállaló veszítheti el munkahelyét és a családtagjaik az
eddigi biztos megélhetésüket.
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STRATÉGIAI CÉLOK, KÖVETELMÉNYEK, VALAMINT A NEMZETI
FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET (NFA) ÁLTAL KIÍRT
HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLKITŰZÉSE,
MELYEKNEK A VÁLLALKOZÁS TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELEL

 Családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési
tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása.

 Az NFA pályázati kiírásában előírt hektáronkénti 0,5 nagyállat egység helyett, a
Hunland Farm Kft-nél jelenleg több mint 2 nagyállat egység az állatsűrűség
hektáronként, tehát több mint négyszerese az előírt állategységnek.

 Ennyi állat esetében a 2014. január 1-én hatályba lépő, a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 16. § (3)
bekezdése szerint, 1800 hektár lesz a maximális birtokméret felső határa.

 A vállalkozás által használt 1.047,99 hektár földterület nem éri el az alap
1.200 hektár birtokméretet sem.

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020
 Fenntartható rendszerek, melyek úgy képesek biztosítani jó minőségű, egészséges és elegendő
termékeket, hogy közben megőrzik az élővilágot, a tájat, s benne az embert, közösségeit,
kultúráját, munkát és megélhetést biztosítva a vidéki népesség, a helyi közösségek számára.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
 A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket a földbirtok-politikai irányelvek szerint kell
hasznosítani. A földbirtok-politika irányelvei többek között:
a földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése; családi gazdaságok
kialakítása és megerősítése; környezetbarát, a fenntartható gazdálkodást szolgáló termelés
földhasznosítás oldaláról történő támogatása; a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer
kialakulásának elősegítése; az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges termőföld
biztosítása; a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek
kialakításának elősegítése; a birtoknagyság alkalmassá tétele az európai uniós
támogatások lehívhatóságához; szociális földprogram és közfoglalkoztatási program
támogatása; pályakezdő agrárvállalkozók és mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú
végzettséggel rendelkezők támogatása.
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HUNLAND FARM KFT
2217 Gomba, Felsőfarkasd
Tel/fax: 29 433 253
e-mail: hunlandf@monornet.hu
1. A földbérleti pályázatok eredményeként a tehenészeti telepünk elveszítette az eddig
használt állami földterületeinek kétharmadát.
Földterület
37,5%

62,5%

Megmarad
földterület
Elveszített
földterület

2. Vállalkozásunknak saját földterülete, illetve nem a Magyar Államtól bérelt földterülete
nincs. Kizárólag azokon a földterületeken tudunk gazdálkodni, melyek bérleti jogát
pályázat során elnyertük.
3. A jelenleg 385 ha megmaradt földterületből, melyből 120 ha-ra kizárólag a Hunland
Farm Kft. pályázott, képtelenek vagyunk eltartani 2700 szarvasmarhát, évi 11.000.000 kg
tejet termelni és 60 dolgozót alkalmazni.
Másnak ítélték a tehenészeti teleppel közvetlenül határos, a telep működéséhez
nélkülözhetetlen és a hígtrágya öntöző létesítménnyel érintett területeket, melyre a
Hunland Farm Kft-n kívül csak egy gazdálkodó pályázott. Így egy éven belül el kell
kezdeni a tejtermelési tevékenység leépítését, miközben ha fordítva történik a birtoktestek
elosztása, azaz a Hunland Farm Kft. kapja a telep mellett elhelyezkedő földterületeket és a
másik pályázó a távolabbi, a Hunland Farm Kft. által elnyert földterületeket, akkor a
tehenészeti telep tovább tud működni és a másik pályázó sem veszít semmit.
Az alábbi ábra mutatja a tehenészeti telep számára 5 legfontosabb terület kiosztását:
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Az alábbi ábra mutatja az eddig a Hunland Farm Kft. által művelt összes meghirdetett
terület megosztását:

A Hunland Farm Kft. megvalósított egy hígtrágya öntözőtelep létesítményt a 3 birtoktesten, a
HU10-10479, HU10-10481 és HU10-10487, mely létesítményen a telep működése alapszik és a
telep fennmaradása szempontjából létfontosságú. Amennyiben az értéknövelő beruházással
érintett területeket a továbbiakban nem tudja a Hunland Farm Kft. művelni az egész beruházás
kárba vész és a telep gazdaságos további működése lehetetlenné válik. Elveszítjük azt a
lehetőséget is, hogy a meglévő csővezetékkel létrehozzunk egy öntözővíz locsoló rendszert,
mellyel mérsékelhető lenne a földterület csökkenése miatti tömegtakarmány kiesés és így az
állatállomány- és dolgozói létszám csökkentése.
4. A jelenlegi földprogram egyik célkitűzése, hogy helyreállítsa az állattenyésztés és a
növénytermesztés közötti egyensúlyt, mely célkitűzést cégünk a hektáronkénti 2
állategységgel már jelenleg is megvalósítja. Ezért okoz súlyos problémát minden egyes hektár
elvesztése, hiszen minden elveszített hektár után 2 felnőtt állattól kell megválnunk.
Szeretném továbbá kiemelni, hogy a Hunland Farm Kft. jelenleg is rendkívül kevés hasznos
terület használatával, mely alig több mint 900 ha, képes eltartani 2700 szarvasmarhát és évi 11
millió kg extra minőségű tejet előállítani és ezzel az eredményével, a sokkal több hektáron
gazdálkodó legnagyobb tejtermelő gazdaságokkal versenyezni (melléklet: Táblázat az Át. Kft.
adatai és az interneten, valamint újságcikkekben közzétett területi adatokkal).
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Az alábbi példa mutatja a Hunland Farm Kft. és az NFA által megkövetelt hektáronkénti
állatsűrűség közötti különbséget:
Az NFA által kiírt
pályázati követelmény
szerinti állatsűrűség

A Hunland
állatsűrűsége
előtt

0,5 nagyállat egység/ha

Farm Kft. A Hunland
a pályázat állatsűrűsége
után

2 nagyállat egység/ha

Farm Kft.
a pályázat

6 nagyállat egység/ha

Már jelenleg is 4 szerese az állatsűrűség az NFA által előírthoz képest, a pályázatok
eredményeként pedig 12 szeres lesz.
5. Összefoglalva
A Hunland Farm Kft. 385 ha földterület bérleti jogának elnyeréséről kapott írásos értesítést.
Ugyanakkor 2 pályázó, Szauter Zsuzsanna és Pete István, akik egy családot alkotnak, de külön
pályáztak a tehenészeti telepünk szomszédságában lévő és értéknövelő beruházással érintett
összes birtoktestekre, továbbá velünk ellentétben nagyjából 200 ha saját és bérelt termőfölddel
rendelkeznek, közel 247 ha földterület bérleti jogát nyerték el (melyből később egy terület,
mely 34,77 ha pályázatát megsemmisítette az NFA), így összesen több mint 400 ha földterületet
művelhetnek miközben alig néhány állatot tartanak. Így olyan helyzet alakulna ki, hogy a
Hunland Farm Kft. melynek 2700 állata van, és jelenleg az állatsűrűség az NFA által
elvárt állatsűrűség négyszerese, 385 hektár körüli területen gazdálkodhatna, míg az
említett személyek, akiknek 10 állategysége van, több mint 400 hektár területet
művelhetnek. Hozzá kell tennünk, hogy a mellékelt táblázat adatai szerint az ilyen nagy
állatlétszámmal rendelkező telepek több ezer ha földterületen gazdálkodnak, miközben a
Hunland Farm Kft-nek nem áll rendelkezésére saját, vagy nem a Magyar Államtól bérelt
földterület. Mivel 385 ha földterület használatával 2700 állatot fenntartani nem lehet, így
minden ha elvesztése 2 állat csökkenést eredményez.
A következmények bemutatása az elveszített földterületek miatt
A földpályázatok előtti
(2014.10.16.) állapot
Rendelkezésre álló
földterület (ha)
Dolgozói létszám (fő)
Termel tej (kg)
Összes állatlétszám (db)
ebből tehén
üsző

1026
60
11 398 000
2 600
1 400
1 000

A földpályázatok
utáni állapot
385
15
0
1000
0
1000

Pete István, akinek ítélték azt a 170 ha földterületet, ahol a Hunland Farm Kft. öntöző telepe
van, nagyjából 5 szarvasmarhával rendelkezik. Így az egy állategységre jutó földterülete több
mint kétszázszorosa a Hunland Farm Kft. egy állategységre jutó földterületének. (227 %).
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Az alábbi táblázat a Hunland Farm Kft. és a másik pályázó
egy hektárra jutó állatlétszámát mutatja
Állat létszám
Hunland Farm Kft.
Más pályázó

2600
5

Elnyert ha
385
170

ha/állat
0,15
34,00

6. Felülvizsgálat kérése a létfontosságú földterületekre vonatkozóan
Kérjük, hogy az említett földterületek esetében vizsgálják felül döntésüket, figyelembe véve a
Hunland Farm Kft. által vállalt és már meglévő állatlétszámot, a foglalkoztatott dolgozók
számát, mely esetben nem egy családot tart el a gazdaság, hanem közel hatvanat, az éves termelt
tejmennyiséget, mely alapvető élelmiszer, és azt a tényt, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikával
összeegyeztethetetlen, hogy egy jól működő, fenntartható tejtermelő gazdaságot tönkretegyenek.
Kérjük, hogy azoknak a földterületeknek a bérleti jogát, ahol az öntöző telep létesítmény van a
Hunland Farm Kft., míg a távol elhelyezkedő és a Hunland Farm Kft. által elnyert földek bérleti
jogát a másik pályázó kapja meg. Így továbbra is közel hatvan családnak a megélhetését tudná
biztosítani a tehenészeti telep, anélkül, hogy annak az egy család, aki ezeket a területeket
elnyerte, a megélhetése, mely eddig is biztosítva volt, sérülne.
Bitay Márton Örs állami földprogramért felelős államtitkár mellékelt levele szerint a jelenlegi
földpályázatok nyertesei átlagosan 30 ha földterület bérleti jogát nyerték el. Ebben az esetben
még kevésbé érthető számunkra, hogy akkor egy olyan pályázó, aki alig néhány állatot tart, nem
teremt munkahelyet, a mezőgazdaságra azon belül az állattenyésztési ágazatra és főleg a
tejtermelő szektorra semmilyen hatással nincs, hogy nyerhetett el 170 ha földterületet úgy hogy
élettársával együtt így több mint 400 ha területet művelhetnek. Ebben az esetben miért volt
természetes a kivételezés, hogy egy pályázó jóval több, mint 100 ha földterület bérleti jogát
kapta meg (a fenti átlag több mint ötszörösét), szemben egy több családnak munkát adó, az
élelmiszer feldolgozó piacon keresett terméket előállító tehenészeti teleppel.
7. Megoldás keresése a földterületek felosztásának megváltoztatására
2014. április 17-én az NFA központi irodájában egy háromoldalú egyeztető tárgyalásra került
sor a Hunland Farm Kft., Szauter Zsuzsanna családi gazdálkodó, és Pete István őstermelő
között, melynek célja a földterületek felosztásának megváltoztatása volt. A tárgyalás során
Szauter Zsuzsanna és Pete István hangsúlyozták, hogy nekik földterületre van szükségük. Első
ajánlatunkat elutasították. Ezt követően ismét tárgyaltunk az NFA-val és egy új javaslatot
tettünk. A javaslat lényegét az alábbiakban ismertetjük.
A Hunland Farm Kft. olyan javaslatot tett a földterületek felosztásának megváltoztatásával
kapcsolatban, melyre a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes
szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés c) pontja ad
lehetőséget. A hivatkozott jogszabály szerint a földterületek felosztásának megváltoztatásához
az szükséges, hogy minden érintett fél közös akaratából szűnjön meg a haszonbérleti szerződés
és így lehetőség nyílik arra, hogy az NFA a második legjobb pályázatot benyújtóval kösse meg a
földhaszonbérleti szerződést.
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Azért kértük ezt a felosztást, hogy tovább művelhessük azokat a területeket, melyekben a
Hunland Farm Kft. által megvalósított beruházás, a hígtrágya öntözőrendszer föld alatti
csővezetéke található. Cégünk eddig két ajánlatott tett Szauter Zsuzsanna és Pete István felé,
melyből az elsőt nem fogadták el, helyette több földterületet és plusz 25 millió forintot is kértek.
A második ajánlatunkat, 2014. május 4-i levelünkben Nagy János NFA elnök úr felajánlására az
Ő részére küldtük meg segítő közreműködésére számítva. Ezzel az ajánlatunkkal kapcsolatban
még sem az NFA, sem Szauter Zsuzsanna és Pete István részéről választ nem kaptunk. A
Hunland Farm Kft. által tett második javaslatot mellékelten csatoljuk.

