
cik~ztt:2015. évi . . . törvény

v a földhasználati pályázatok átláthatóságának és ésszer űségének megteremtése érdekébe n

a Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII. törvény módosításáról

§

A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII . törvény (a továbbiakban: NFAtv.) a következő

3/A. §-sal egészül ki :

"3/A. § (1) Közérdekbő l nyilvános minden, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekre, azokkal

való rendelkezésre, azok vagyonkezelésére, hasznosítására vagy használatára vonatkozó, közérdekű

adatnak nem min ősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja ."

2 .

Az NFAtv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (i) Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet eladására vagy haszonbérletére

irányuló pályázat pályázati felhívását, benne az eladásra, vagy a haszonbérbe adásra kerül ő

fóldrészletek jegyzékét az NFA székhelyén, internetes honlapján, a földrészletek fekvése szerint i

területi szervezeti egységeinél, és az önkormányzatnál legalább harminc napra hirdetmény

formájában, valamint a helyben szokásos módon teszi közzé . Az NFA az egy pályázati felhívásba n

hasznosításra meghirdetett földrészletek kijelölése és a pályázatok elbírálása során törekszik arra ,

hogy a terület a legmagasabb szintű foglalkoztatás mellett legyen hasznosítható.

(2) A pályázók a pályázati felhívásban meghatározott, de legalább az (1) bekezdésbe n

meghatározott közzétételtől számított 45 napos határidőn belül ajánlatot tesznek a meghirdetet t

fóldrészletek egy részének vagy egészének hasznosítására .

(3) Az NFA honlapján a (2) bekezdésben meghatározott határid ő elteltétől szárasított 8 napon belül

minden benyújtott pályázatot közzétesz .

(4) Ha a pályázati kiírásra több pályázat érkezett, az NFA a (2) bekezdésben meghatározott határidő

elteltétő l számított 8 napon belül az (1) bekezdésben meghatározott módon közzéteszi a jogszabály i

feltételeknek és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat benyújtó pályázók listáját az általuk

pályázott földrészletek, valamint annak megjelölésével, hogy a pályázat szerinti hasznosítás hány fó

foglalkoztatását biztosítaná.

(5) A pályázó a (4) bekezdésben meghatározott közzétételt követő 8 napon belül pályázatát úgy

módosíthatja vagy eredeti pályázatának fenntartása mellett nyilatkozhat a fóldrészletek olya n

megosztásban történő használatának elfogadásáról, hogy az összességében a pályázati kiírásban
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meghirdetett földterületek magasabb szintű foglalkoztatás melletti hasznosítását eredményezze . Az

NFA a módosított pályázatot és a nyilatkozatot a határidő elteltét követően a honlapján

haladéktalanul közzéteszi .

(6) A pályázó, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a Nemzeti Földalap körébe tartoz ó

főldrészlet hasznosítására irányuló pályázat eredménye érinti, a (4) bekezdésben meghatározott

közzétételt követő 8 napon belül észrevételt tehet az NFA-nál arról, ha valamely pályázat a

jogszabályi feltételeknek vagy a pályázati kiírásnak nem felel meg, illetve a pályázat valótlan

adatokat tartalmaz .

(7) Az NFA a pályázatokat az észrevételek megvizsgálása mellett a (6) bekezdés szerinti határid őt

követő 15 napon belül elbírálja, majd a pályázatok elbírálásától, illetve a 30 . (4) bekezdés b) vagy

c) pontja szerinti bírósági döntéstől számított 30 napon belül szerződést köt a nyertes pályázóval.

(8) A földrészlet eladására, haszonbérletére irányuló pályázati felhívás kiírásának, valamin t

elbírálásának részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg ."

3 . §

Az NFAtv. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

"30. § (1) Az NFA honlapján az adat keletkezését követően haladéktalanul közzéteszi

a) a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészlet hasznosítására irányuló pályázat értékeléséne k

lezárultakor

aa) a beérkezett pályázatokat,

ab) a beérkezett pályázatok értékelését ,

ac) a pályázat eredményét ,

b) a szerződési értéktől függetlenül a Nemzeti Földalap körébe tartozó fő ldrészlet hasznosítására

irányuló szerződés teljes szövegét az esetleges mellékletekkel együtt .

(2) A pályázó, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a Nemzeti Földalap körébe tartoz ó

fő ldrészlet hasznosítására irányuló pályázat eredménye érinti, a pályázati eredményt megállapító ,

jogszabálysért ő döntés felülvizsgálatát az (1) bekezdés az) pontja szerinti közzétételtő l számított 1 5

napon belül keresettel kérheti a földterület fekvése szerint illetekes törvényszékt ől . A biróság

keresetet soron kívül, nemperes eljárásban bírálja el .

(3) A (2) bekezdés szerinti kereset benyújtásának a pályázati eljárás jogkövetkezményeine k

alkalmazása szempontjából halasztó hatálya van .

(4) A törvényszék a (2) bekezdés szerinti keresetlevél alapjá n

a) a jogszabálysért ő pályázati eljárás eredményét megsemmisíti,
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b) a pályázati eredmént annak jogszabálysértő jellegét orvosolva megváltoztatja, vagy

c) a keresetet elutasítja.

(5) a törvényszék (5) bekezdés szerinti döntésével szemben fellebbezésnek hely nincs ."

4 . §

E törvény a kihirdetését követő harmadik hónap els ő napján lép hatályba .
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INDOKOLÁ S

a földhasználati pályázatok átláthatósága érdekében

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Fidesz-kormány állami földhaszonbérleti pályázati rendszere a Kormányzati Ellen őrzési Hivatal

jelentése alapján is lehetőséget ad visszaélésre . Ugyanakkor aldpályázatok jogszer űségének

vizsgálatára a bíróságoknak nincs lehetőségük, ebből következően a pályáztatás rendszerével

kapcsolatban a vesztes gazdálkodók számára a jogorvoslat sem lehetséges . Ezzel részben

összefüggő , de önálló probléma, hogy a pályázati rendszer jelenlegi formájában arra sem képes,

hogy a foglalkoztatási szempontból kívánatos üzemméretet és gazdálkodási formákat megfelelően

preferálja, illetve hatékonyan törekedjék az ennek lehet őség szerint megfelelő hasznosítási

formákra.

A pályázati visszaélésekkel kapcsolatos bírósági jogorvoslat lehetőségének hiánya lehetővé teszi ,

hogy akár színlelt pályáztatás történjen az állami földek ügyében a pályázati rendszer szubjektív

eleménél fogva. A földpályázatok jogszerűségének vizsgálata igencsak időszerű lenne a kormány

részéről, különösen az utóbbi évben feltárt több nyilvánvaló szabálytalanság, visszaélés fényében .

A pályázati rendszerrel kapcsolatos jogorvoslattal és az ebből következő – várhatóan emelked ő -

bírósági ügyszámmal a Lehet Más a Politika célja nem a bírósági rendszer ellehetetlenítése, hane m

hogy a kormányt olyan átlátható, objektív feltételeken alapuló állami földpályázati rendsze r

létrehozására ösztönözze, amely a kormányzati birtokpolitikának megfelel ő kezelésbe adja az

állami földeket.

A pályázati eljárás általunk javasolt módosítása pedig egy, a jelenleginél sokkal egyszer űbben

ellenőrizhető, tulajdonképpen kétfordulós pályázati rendszert hoz létre, amely azonban a rövi d

határidőkre tekintettel nem jelent komoly adminisztratív nehézséget a pályázók számára, de cseréb e

megadja a tisztánlátás ajándékát és az egyenlő felek közti együttműködés lehetőségét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az I . §-hoz

A javaslat megteremti a földpályázatokkal összefüggő adatok teljes nyilvánosságé
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A 2. §-hoz

A javaslat alapvetően alakítja át a földpályázatok rendszerét, a pályázati eljárás rendezőelvévé a

terület a legmagasabb szintű foglalkoztatás mellett történő hasznosíthatóságát és a nyilvánosságo t

emelve. Jelentős garancia a mutyizás elkerülésére, hogy a pályázatok a pályázati határid őt

követően, de még az elbírálásuk előtt mindenki által megismerhetőek lesznek, az azok

jogszerűségével és tényszer űségével kapcsolatos észrevételeket így az elbírálás során értékelni

lehet. Hasonló jellegű, de elsősorban birtokpolitikai célokat szolgáló változás, hogy abban a z

esetben, hogyha versengő pályázatok érkeztek be, az NFA közli a pályázatokra és az általuk érintet t

földterületekre, továbbá a pályázat által lehet ővé tett foglalkoztatás mértékére vonatkozó adatokat .

Ezek alapján a pályázóknak rövid határid ővel pályázatuk módosítására, illetve az attól eltér ő

használatbeli megosztás elfogadására is módjuk van, de csak akkor, hogyha ez összességébe n

magasabb foglalkoztatást biztosít, mint az eredeti pályázat .

A3.§hoz

A javaslat egyfokú, halasztó hatályú, ugyanakkor soron kívüli nemperes eljárást intézményesít a

jogszabálysértő pályázati eljárásokkal szemben . Eljárási jogsértés esetén a sikeres jogorvoslat a

pályázati eredmény megsemmisítéséhez, a bíróság által orvosolható anyagi jogi jogsértés esetén

pedig a pályázati eredmény megváltoztatásához vezet .

A 4. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés .



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 87 . § (2) bekezdése

alapján mellékelten benyújtom a földhasználati pályázatok átláthatóságának és ésszerűségének

megteremtése érdekében a Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2014. december 12 .

Sallai R. Benedek

LMP
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