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Magyar• (3r.~ztiggyutKS Gazdasági.8izuilsciga

Dr_ Szili Katalin asszonynak
az Drszá~lés elnt kének

Helyben

terjeszti elö :

1. -1 Gazdasdgr bizottság a Örvényjavaslat X, gr-a (X) bekezdésének az aldbbi mödosítasat

T~~ollar
T . §

(1) A Nemzeti Földalapról szóló 2001 . évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1 .
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A Nemzeti Földalap mint a kincstári vagyon része az állam tulajdonában lévő,
folyamatosan változó mennyiségei és elhelyezkedésfa termöfáldek, valamint - kivételesen - _a
me_zóaazdasági termeléstszolgáló vapv ahhoz szűkséges növelés alél kivett földek
összessége. Az állam ezeket a földeket mezőgazdasági és erdSgazdálkodásí céllal részben
vagyonkezelés írtján, részben más jogcinen történő basználatba adással hasznosítja, illetve a
f131dbirtolc-politikai irányelveknek megfelelően, vagy valamely kozeél érvényesítése
érdekében eladja ."

-lés Hivatala

T~~834,3~A9 ,

rkezett: 2005 DEC p 7

Tisztelt Ednők Asszony!

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján a Nemzeti Földalapról szóld 2001 . évi C. VC törvény módos£tcásüról szóló T11$3b3 .
számú törvényjavaslathoz a kővetkező

mOdosító javaslatot

izeMáeimódosítóiavaslat

2.A Gazdaságí brzvttsúg a td~6*yjavaslat 4. §-ának az alIIbbi módosítdsát javasoiar
4.§

Az Nfaty. G. §-inak (1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

.,,(1) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozik - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - a védett és védelemre tervezett temészetí térlilétek (, továbbá a
mezőgazdasági vizidétesftmények anedrei és az azokkal szerves egységet képező
fófdterületekl hívételével:

a) mindenn olyan állami tulajdonú termi f áld (, mező-, erdőgazdasági müveiés alatt
álló belterületi töldl, valamint a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz szükséges
rnúvelés alól kivett terület, amelynek vagyonkezelőjeként az ingatlan-nyilvántwtásbari a
Kinestárí Vagyoni Igazgatáság (a továbbiakban : KVI), m.ás központi k íltségvetési szerv vagy
az Állami Privatízáciés és Vagyonkez..rac Részvénytársaság (a továbbiakban : APV Rt.),
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valamint ezek jogelődjei vannak feltüntetve, továbbá minden olyan állami tulajdonúú ingatlan,
amely 2042. január 1, után vált, illetve . válik termőfölddé, ideértve azon termóf5ldeket is,
amelyek védettsége ezen időpontot követően szűnt vagy szűnik meg ;

b) minden olyan állami tulajdonú termöföld, valamint a mezőgazdasági termelést
szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés elől kivett terület, amelynek nines vagyonkezelője,
vagy annak kiléte nem állapítható meg ;

C)

	

az aa termőföld, valamint az a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz
szükséges művelés alól kivett tét/hét, amelynek tulajdonosa nem állapítható meg ;

d)

	

a termöfőldek megkozelátését szolgáló állami tulajdonban levő utak, a közutak
kivételével."

3. A Gazlonci bizottság a tőrvétayjavastat S. §-aa (4) bekezdd ének az alábbi mödvsátákkt
javasolja:

(4) Az Nfaty. 7. §-a a kisvetkező (3) bekezdéssel egészül ki ;

„(3) Az életjáradék ellenében megszerzett földrészlet (13/A. § (3) bekezdés) abban az
esetben is a [Nemzeti Fáidalap] KV1 vagyoni körébe kerül, ha az védett vagy védelemre
tervezett természeti területnek minősül. [A védett vagy a védelemre tervezett természeti
területeket az NFA a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyetértése esetén a nemzeti
park igazgatóságok vagyon kezelésébe adja .]"

4, A Gazdasági bitodsüg a t~rvényjavaslat 1'!k § finak az alábbi módositdsdtjavasolja:

Az Nfaty. új 13/A. §-sal egészül ki :

„13/A. § (1) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó vagyon vagyonkezelésdre,
hasznos/tanara, drtékesitésére és nyilvántartására a kincstárid vagyon kezelésére vonatkozó
külon t(5rvény rendelkezéseit az e tárvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

(2) A Nemzeti Földalap vagyon lőrébe tartozó földrészletek tekintetéhen a művelési
ág megváltoztatást, más céhi hasznosítást vagy a rendes gazdálkodás körét meghaladó
beruhá7Act végrehajtani kiz4rálag az NFA hozzájárulásával lehet .

(3) Az NFA a Kormány rendeletében meghatározott jogosulttól a termáfdldet -
ideértve a védett vagy védelemre tervezett természeti területnek minősülő termőföldet is - a
rendeletben előírt feltételek fennállása esetén életjáradék fizetése ellenébeni a Magyar Affam
jav{ara megvásárolhatja. A y6dett vagy védelemre tervezett természeti terület a KVI vagyoni
körébe kerifl.,

(4) A. Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földrészlet megosztásával, művelési
ágának megváltozásával, illetőleg más céhű hasznositdsával a tulajdonosi joggyakorlö nem
változik .

10 . §
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{5} Az NFA a vagyoni körébe tartozó termőföld termőképességének ~tatásával,
valamint a művelés alól kivett területekkel ősszeefúggő gazd41kodási feladatokat ellátó
személyt pályázat útján választja ki . A pályáztatási szabályzatot - az ellenóM5 bizottság
véleménye alapján - a miniszter hagyja jóvá."
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rndokoIás
A módosító javaslat egyértelmű helyzetet teremt a védett, illetve a vadelemre tervezett
temé,r>zeti tenUetek, valamint a mező-, vagy erdőgazdasági művelés alatt álló beiteraleti
földek tulajdoni viszonyai tekintetében .

Budapest, 2005 . december 7 .

4

Pnch László
elnok
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