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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.•(II . 24 .) OGY határozat 40 . § (1) bekezdése alapján
az állami földvagyon kézelésével -összefüggő egyes törvényék módosításáról szóló T/3788 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító' javaslato t

terjesztem elő , megtárgyalására a Fenntartható Fejlődés Bizottságát kérem :

1. A törvényjavaslat 1-7 . §-ai és az azokat megel őző címek elmaradnak .

[1 . A szövetkezetekrő l szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szól ó
1992. évi II. törvény módosítása
1: § A szövetkezetekrő l szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló
1992: évi II. törvény 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fő ldalapokba ki nem jelölhető védett és védelemre tervezett természeti .területeket a szövetkezet`
közös használatában álló, az állam tulajdonában álló földekre kell elkülöníteni. E területeken, a
szövetkezet közös használati joga megszűnik, e területek a Nemzeti Földalapba kerülnek . ”

2. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II . törvény módosítása

2. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II . törvény (a továbbiakban: Fkbt . )
9/D. § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(2) A termőföld igénylésére, illetve a kártalanításra irányuló kérelmet''a mez őgazdasági igazgatás i
szervhez kell benyújtani . A mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelem alapján megkeresi a z
ingatlanügyi- hatóságot, hogy nyilatkozzon a kérelmez ő kiadatlan részaránytulajdonáról. A
mezőgazdasági igazgatási szerv ennek ismeretében megkeresi a Nemzeti Földalap kezeléséért felel ős
szervet (a továbbiakban: földalapkezelő szerv), hogy a kérelmező tulajdonában lev ő AK értéknek
megfelelő termőföld a kérelemben megjelölt településen rendelkezésre`áll-e . A földalapkezelő szerv a „
megkeresésnék legkésőbb harminc napon belül köteles eleget :tenni. A földalapkezelő szerv
nyilatkozata alapján a mezőgazdasági - igazgatási szerv tájékoztatja `a részarány-tulajdonost a
rendelkezésre álló földrészletről, illetve annak hiányáról . A földalapkezel ő szervezet nemleges
nyilatkozata esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv pénzbeli kártalanításról dönt .”

3. § Az Fkbt. 12/C. .§ (2) `és (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek: „(2) Az (1)
,bekezdésben meghatározott védett és védelemre tervezett, és emiatt magántulajdonba nem adható
földrészletre vonatkozó tulajdonosi jogosítványokat -- az elidegenítés kivételével — a földalapkezelő
szerv a főldrészlet állami tulajdonba kerüléséig gyakorolja . (3) A földrészletek hasznosítása sorá n
befolyt ellenértéket á földalapkezel ő szerv .felosztja a mezőgazdasági igazgatási szervnek az (1)



bekezdés alapján meghozott jogerős határozata szerinti jogosultak között, a határozatban megjelöl t
igényjogosultság arányában . A földalapkezelő szerv az (1)' és (5) bekézdés szerinti kisajátítás i
,kártalanítás összegének kifizetéséig ,a tulajdonosi jogok gyakorlása fejében évenként el őre, a
korlátozással arányban álló kártalanítást fizet az arra jogosultaknak."

4. § Az Fkbt. a) 12/C. § (1) bekezdésében a „védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelős szervvel (a továbbiakban : igazgatóság)” szövegrész helyébe a „földalapkezel ő szervvel”,
b) 12/D. .§ (2) bekezdésében az „a védett vagy, védelemre tervezett természeti területen működő .
igazgatóság vagyonkezelésébe” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Földalapba” szöveg lép .

3. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995 . évi XCIII . törvény
módosítása

5. § A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995 . éviXCIII. .törvény
(a továbbiakban : ' Vszt .) 4. § (1) bekezdése helyébe 'a következő rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya alá tartozó és törvény alapján már magántulajdonba került földterületeket – a
(2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018 . december 31-ig az állam javára – az irányadó
jogszabályok szerint – ki kell sajátítani . A kisajátítást a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv
köteles kezdeményezni, illetve kérni .”

	

_

6. § A Vszt. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kisajátítást a 4. § (1) bekezdésében foglalták teljesítését megel őzően, legkésőbb azonban 2018 .
december 31-ig kell végrehajtani .”

7. § A Vszt . 9 . § (3) bekezdése helyébe , a következő rendelkezés lép:
„(3) A törvény hatálya alá tartozó, védelemré tervezett természeti területekről a védett természeti
területek természetvédelmi kezeléséért felel ős szérv megkeresésre köteles tájékoztatást adni .” ]

2 . A törvényjavaslat 9-11 . §-ai és az azokat megel őző 'címek elmaradnak .

[9. § (1) A Tvt. 68. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Védett természeti érték és terület eladása esetén az államot el ővásárlási jog illeti meg. Az államot
megillető M elővásárlási . jogot - a (6a) bekezdésben meghatározott kivétellel – az igazgatósá g
gyakorolja .”

(2) A Tvt. 68. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki :

„(6a) A , mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott földnek min ősülő
védett természeti terület eladása esetén az'államot megillet ő elővásárlási jogot a földalapkezelő szerv
gyakorolja azzal, hogy amennyiben az igazgatóság a védett természeti terület vonatkozásában a z
elővásárlási jog gyakorlása iránt igényt terjeszt el ő , ,az elővásárlási joggal a földalapkezel ő szerv
köteles élni. Az igazgatóság szakmailag indokolt kérését az el ővásárlási jog gyakorlására nyitva áll ó
határidő kezdő napját követő nyolc napon belül köteles írásban jelezni . (6b) Az olyan helyi jelentőségű
védett természeti terület eladása esetén, aamely nem 'min ősül a mező és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló törvényben meghatározott földnek, az államot megillet ő elővásárlási jogot követő
sorréndben a települési önkormányzatot illeti meg az el ővásárlási jog.”



(3) A Tvt. 68 . § (7) bekezdése helyébe°a következő -rendelkezés lép :

„(7) Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos polgári jógi ügyekben az államot a (6) bekezdésbe n
meghatározott esetekben .az igazgatóság, a (6a) bekezdésben meghatározott esetben a földalapkezelő
szerv képviseli.”

(4)'A`Tvt. 68. §-a a`következő (10) bekezdéssel egészül ki :
„(10) Az igazgatóság, valámint a-génmeg őrzési intézmény gazdasági szervezettel rendelkezik .”

5 . A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
10. § A kisajátításról szóló 2007 . évi CXXIII . törvény 4 . § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép :
(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás : természetvédele m
céljából, ha) 4 „jb) – törvény 'rendelkezése szerint, az ezért felel ős szerv – a védett természeti területe k
védettségi szintjének helyreállítása érdekében kezdeményezi,”

6. A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII: törvény módosítás a

11 . § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII .,törvény (a továbbiakban : Nfatv.) 1 . § (1)
bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

(A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon része. A . Nemzeti Földalapba tartozik az állam tulajdonában '
lévő , az ingatlan-nyilvántartásban) „e) az állami , terület I. ; állami terület II. ; és állami terület IIL
megnevezésű művelés alól kivett területként szereplő terület, amely mező-, és erdőgazdasági
tevékenység célját szolgálja .”

(2) Az Nfatv. 1. § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Nemzeti Földalap részét képezik a) az (1) bekezdésben
meghatározott területekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok, és b) az olyan védett és védelemre
tervezett ' természeti területek, amelyeket a szövetkezetekr ől szóló 1992. évi I. törvény
hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992 . évi II. törvény alapján a földalapok
kijelölésekor az állam tulajdonában álló földekre kell elkülöníteni.”

(3) Az Nfatv. 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2a) E törvény alkalmazásában földrészletnek minősül az . (1) bekezdésben és a (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott terület, függetlenül attól, hogy az az° ingatlan-nyilvántartásban önálló
földrészletként vagy-a földrészlet alrészleteként van nyilvántartva .” ]

3. A törvényjavaslat 21 . §-a elmarad .

[23. § Az Nfatv . a következő 37. és 38. §-sal egészül ki :

„37. § Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . . .
törvény (a továbbiakban : Mód2tv.) hatályba lépése előtt megkötött és a Mód2tv. hatályba lépésekor
fennálló, a Nemzeti Földalapba tartozó földre vonatkozó haszonbérleti szerződésnek hatályát veszti az



a szerződési kikötése, amely szerint az állam nevében eljáró szerv a haszonbérl ő javára
előhaszonbérleti jogot alapít.

38. § (1) .A Mód2tv.-nyel megállapított ;1. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Nemzeti Földalapb a
kerülő , valamint a Mód2ty. hatályba lépését megelőzően' a Nemzeti Földalapba tartozó földe k
tekintetében — kivéve az NFA által 2010 . szeptember 1-jét követően megkötött, vagyonkezelő i
jogviszony alapjául szolgáló szerződéseket — a Mód2tv . hatályba lépése napján 9 fennálló és 2016.
április 1-jéig meg nem szűnt vagyonkezelő i jogviszony 2016 . április 1-jén megszűnik.

(2)Amennyiben az (1) bekezdés alapján megsz űnt vagyonkezelő i joggal érintett föld használata a 20 . §
(1)- és- (2) bekezdésében meghatározott szerv vagy gazdálkodó szervezet alapító okiratában ,
alapszabályában vagy jogszabályban meghatározott alapfeladatai ellátását közvetlenül szolgálja, és a
szerv vagy gazdálkodó szervezet írásos vagyonkezelésbe vételi kérelmet nyújt be, úgy az NFA a
kérelemmel érintett főldrészletre vonatkozó vagyonkezelési szerz ődést megköti .

(3) Az (1) bekezdés alapján megsz űnő vagyonkezelő i joggal érintett, 2016 . április 1-je előtt harmadik
személy használatába adott területek vonatkozásában a fennálló haszonbérleti szerz ődést" az NFA
legkésőbb 2016. december 31-ig, de legalább az adott gazdasági év vége ,előtt 60 nappal 60 napo s
felmondási idővel a gazdasági év végére felmondhatja .

-(4) A Módt2tv .-nyel megállapított 1. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Nemzeti Földalapbá kerül ő . `
ingatlanokról — a tulajdonosi joggyakorló személyének változására tekintettel — 'az MNV Zrt . és az
NFA legkésőbb 2015. december 31-ig köteles tételes átadás-átvételt készíteni .

(5) . Az (1) bekezdés alapján megszűnő vagyonkezelői joggal érintett, a védett természeti területe k
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv-által kötött haszonbérleti szerződések alapján - a fennáll ó
haszonbérleti szerződések módosítása, illetve az adott területr e.új haszonbérleti szerződés megkötés e
esetét is ide értve — fizetett haszonbérleti díj összegét az NFA a védett -természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére 30 napón belül továbbutalja ."]

INDOKOLÁS

A természeti védelem alatt' álló földterületeket nemzeti park igazgatóságoktól elvenni sókkal inkáb b
természetkárosítás, mint jogalkotás

Budapest, 2015 . március 19 .

Sallai R. Benedek
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