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Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 41 . § (1) - (3)
bekezdése alapján a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló T/10730 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő, egyúttal kérem, hogy a módosító javaslatomat az Országgy űlés
Mezőgazdasági bizottsága vitassa meg :

1. A törvényjavaslat 14 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az 1 . mellékletben meghatározott földrészletek közül az állam tulajdonában álló
fóldrészletek e törvény hatálybalépésével, e törvény erejénél fogva, mint közfeladat
ellátásához szükséges ingatlanok ingyenesen a Ménesbirtok vagyonkezelésébe kerülnek[ . ]
2017. január 1-jén . ”

2. A törvényjavaslat 14 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott fóldrészletek vonatkozásában megkötött földhasználat i
szerződések [a törvény hatálybalépésével] 2016. december 31-én megszűnnek azzal, hogy
az ettől számított 90 napon belül a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a használóval a
földhasználati szerződésben foglaltak szerint elszámol .”

3. A törvényjavaslat 14 . § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(8) Kártalanítás illeti



[a) az e törvény hatálybalépésekor hatályos és érvényes földhasználati szerz ődésse l

rendelkező földhasználót	 Ft/hektár mértékben, ]

[b)] a) az e törvény hatálybalépését követően hatályba lépő földhasználati szerződéssel

rendelkező jogosultat [	 ] 150 .000 forint/hektár mértékben,

[c)] 121 az (5) bekezdés szerinti kisajátítással érintett földrészlet jogosultját a Kisajátítás i

törvény szabályai szerint,

[d)] a „Földet a gazdáknak!” Program során földárverésen az (1) bekezdés szerinti érintet t.cj

földrészletek vonatkozásában nyertes licitálót[ .] az árverésen történ ő "részvétel, valaminta
kapcsolódóan felmerült költségek vonatkozásában, ingatlanonként 150 .000 forint erejéig."

Indokolás

A módosító javaslat célja egyrészt felkészülési id őt biztosítani a Ménesbirtokkal érintett

ingatlanok vagyonkezelői jogának megváltozásával kapcsolatban, másrészt a kártalanítási

szabályok egységesítése .

Budapest, 2016 . május „Z”.

Tisztelettel,

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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