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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 
a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról benyújtott  

T/18363. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18363/21. sz. egységes javaslattal) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 
módosításáról T/18363/21. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/18363/22-23. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Nfatv.: a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 4. §-ában az Nfatv. 6. § (1) 
bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja:  
 
 /4. § Az Nfatv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozik – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – a védett és védelemre tervezett természeti területek, továbbá a mezőgazdasági 
vízilétesítmények medrei és az azokkal szerves egységet képező földterületek kivételével: 
 
 a) minden olyan állami tulajdonú termőföld, valamint a mezőgazdasági termelést 
szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett terület, amelynek vagyonkezelőjeként az 
ingatlan-nyilvántartásban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI), más 
központi költségvetési szerv vagy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: ÁPV Rt.), valamint ezek jogelődjei vannak feltüntetve, továbbá minden 
olyan állami tulajdonú ingatlan, amely 2002. január 1. után vált, illetve válik termőfölddé, 
ideértve azon termőföldeket is, amelyek védettsége ezen időpontot követően szűnt vagy 
szűnik meg;  
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 b) minden olyan állami tulajdonú termőföld, valamint a mezőgazdasági termelést 
szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett terület, amelynek nincs vagyonkezelője, 
vagy annak kiléte nem állapítható meg;  
 
 c) az a termőföld, valamint az a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz 
szükséges művelés alól kivett terület, amelynek tulajdonosa nem állapítható meg;  
 
 d) a termőföldek megközelítését szolgáló állami tulajdonban levő utak, a közutak 
kivételével." 
 

Indokolás: Lásd a T/18363/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Előterjesztő egyetért
 
 
 

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. §-ában az Nfatv. 7. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /(4) Az Nfatv. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) Az életjáradék ellenében megszerzett földrészlet (13/A. § (3) bekezdés) abban az 
esetben is a [KVI] Nemzeti Földalap 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 vagyonkezelésébe adja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18363/22/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 9. § első és második (2) bekezdéseinek – az 
Nfatv. 13. § (4)-(5) bekezdéseit érintően – az elhagyását, és ezek helyébe a következő 
rendelkezést javasolja, továbbá ezzel összefüggően a (3) bekezdés felvezető szövegének a 
pontosítását is javasolja:  
 
 "[(2) Az Nfatv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) Vonalas infrastrukturális létesítmények, továbbá közérdekű cél 
megvalósítása érdekében történő eladás, csere illetőleg haszonbérbe adás esetén az (1) 
bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. Közérdekű célnak minősül különösen a 
hulladékgazdálkodási, a közszolgáltatási, a szociális és egészségügyi létesítmény 
létesítése.” 
 
 (2) Az Nfatv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és új, (5) 
bekezdéssel egészül ki: 
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 „(4) Vonalas infrastrukturális létesítmények, továbbá közérdekű cél 
megvalósítása érdekében történő eladás, csere illetőleg haszonbérbe adás esetén az (1) 
bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. Közérdekű célnak minősül különösen a 
hulladékgazdálkodási, a közszolgáltatási, a szociális és egészségügyi létesítmény 
létesítése. Ha jogszabály az adott tevékenység közérdekűségét nem mondja ki, úgy a 
közérdekű cél fennállásáról az NFA javaslata alapján a Kormány dönt. 
 
 (5) A (4) bekezdés szerinti eladás, csere, illetőleg haszonbérbe adás esetén a 
szerződéskötést megelőzően 30 nappal nyilvánosságra kell hozni a tervezett szerződés 
tárgyait, vagyoni értékeit.] 
 
 (2) Az Nfatv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és új (5) 
bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg e § eredeti (5)-(9) bekezdéseinek számozása (6)-(10) 
bekezdésre változik: 
 
 „(4) Vonalas infrastrukturális létesítmények, továbbá közérdekű cél megvalósítása 
érdekében történő eladás, csere illetőleg haszonbérbe adás esetén az (1) bekezdésben 
foglaltakat nem kell alkalmazni. Közérdekű célnak minősül különösen a 
hulladékgazdálkodási, a közszolgáltatási, a szociális és egészségügyi létesítmény létesítése. 
 
 (5) A (4) bekezdés szerinti eladás, csere, illetőleg haszonbérbe adás esetén a 
szerződéskötést megelőzően 30 nappal nyilvánosságra kell hozni a tervezett szerződés 
tárgyait, vagyoni értékeit.”
 
 (3) Az Nfatv. 13. § [(5)-(6)] új számozás szerinti (6) bekezdése[i] helyébe a következő 
rendelkezés[ek] lép[nek]:" 
 

Megjegyzés: A felvezető szövegek pontosítását az ajánlás az előterjesztőnek a bizottsági ülésen tett 
indítványának megfelelően tartalmazza. 

 
Indokolás: Lásd a T/18363/22/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 10. §-ában az Nfatv. 13/A. § első és második 
(3) bekezdésének az elhagyását és ezek helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /10. § Az Nfatv. új 13/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "[(3) Az NFA a Kormány rendeletében meghatározott jogosulttól a termőföldet – 
ideértve a védett vagy védelemre tervezett természeti területnek minősülő termőföldet is 
– a rendeletben előírt feltételek fennállása esetén életjáradék fizetése ellenében a Magyar 
Állam javára megvásárolhatja. A védett vagy védelemre tervezett természeti terület a 
KVI vagyoni körébe kerül.  
 
 (3) Az NFA a törvényben és a Kormány rendeletében meghatározott jogosulttól a 
termőföldet – ideértve a védett vagy védelemre tervezett természeti területnek minősülő 
termőföldet is – a rendeletben előírt feltételek fennállása esetén életjáradék fizetése 
ellenében a Magyar Állam javára megvásárolhatja.] 
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 (3) Az NFA az 55. évet betöltött, saját jogú nyugellátásban részesülő tulajdonostól, 
továbbá a 62. év feletti tulajdonostól a termőföldet – ideértve a védett vagy védelemre 
tervezett természeti területnek minősülő termőföldet is – a Kormány rendeletében előírt 
feltételek fennállása esetén életjáradék fizetése ellenében a Magyar Állam javára 
megvásárolhatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18363/22/első 3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. §-át új (3) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni:  
 
 "(3) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Nfatv. 5. §-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/18363/22/második 3. számú módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

6.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. § (3) bekezdésének az elhagyását 
javasolja:  
 
 "[(3) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy - az 
ifjúsági, szociális, családügyi és esélyegyenlőségi miniszterrel és a belügyminiszterrel 
egyetértésben - a termőföld és erdő szociális földprogram folytatása céljából az 
önkormányzatok számára történő tulajdonba vagy ingyenes vagyonkezelésbe adásának 
feltételeit rendeletben szabályozza.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18363/22/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 19. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 
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