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Módosító javaslat

Tisztelt Elno"k Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-árak (1) bekezdése alapján az állami vagyonról
szóló T/3087 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő

1 . A törvényjavaslat 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Tanács hatáskörébe tartozik :
a) az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos - állami tulajdonú

termőföldek esetén, az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen a külön törvény szerinti
földbirtok-politikai irányelveket is figyelembe vevő - középtávú stratégia kialakítása,

t) a földalapkezelő szerv felett a felügyeletet az agrárpolitikáért felelős miniszter és a Nemzeti
Vagyongazdálkodási Tanács közösen gvakorolia .

2. A törvényjavaslat 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„8 .§ (1) A Tanács hét főből álló testület. A Tanács elnökét és [három] két tagját az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter javaslatára, két tagját a gazdaságpolitikáért felelős miniszter javaslatára,
[egy] két tagját az agrárpolitikáért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki hat évre . A
Tanács elnökének jelölt személyt az Országgyűlés gazdasági ügyekkel, illetve költségvetési ügyekkel,
valamint a mezőgazdasággal foglalkozó bizottságai kinevezése előtt meghallgatják ."

3. A törvényjavaslat 26. §-a elhagyásra kerül, így a 27. § számozása 26-ra változik és így tovább :

[26 . § Az állami tulajdonban lévő termőföldeket az NVK Zrt . az erre vonatkozó külön tőrvény
rendelkezései, illetve az abban szabályozott földbirtok-politikai irányelvek szerint hasznosítja .]

4. A törvényjavaslat 34. § fi, g) pontja elhagyásra kerül, és így a h pont f-re, változik és így tovább :

[„f)

	

a telekalakításról szóló jogszabály végrehajtása vagy a telekalakítások
végrehajtásához szükséges tulajdoni változásra vonatkozó megállapodás esetén,
g) az elővásárlási jog jogosultjának történő értékesítés esetén, ha a föld és a rajta lévő
felépítmény tulajdonjoga korábban elvált, illetve amennyiben a Ptk. közös tulajdon
megszüntetésére vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra,"]
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5 . A törvényjavaslat 41 . §-a az alábbiak szerint módosul:

„41 .§ (1) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Nemzeti Földalapról szóló 2001 . évi CXVI. törvény (a
továbbiakban: NFA tv.)
[a) 1. §-ának (3) bekezdésében az „a miniszter" szővegrész helyébe az „az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter" szöveg, a „Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv (a
továbbiakban: földalapkezelő szerv)" szővegrész helyébe a „Nemzeti Vagyonkezelő Zrt . (a
továbbiakban: NVK Zrt.)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében, 4 . § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, 4. § (4) bekezdésének első
tagmondatában és (5) bekezdésében, 4/A . §-ának (4) bekezdésében, 8 . §-ának (1) és (4)
bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében, 13 . §-ának (8) bekezdésében, 13/A. §-ának (2) és (5)
bekezdésében, 14. §-ának (1) és (2) bekezdésében az „a földalapkezelő szerv" szővegrész helyébe
az „az NVK Zrt." szöveg, 11. §-ában, 12 . §-ában, 13. §-ának (1) és (7) bekezdésében, valamint
13/A. §-ának (3) bekezdésében az „A földalapkezelő szerv" szövegrész helyébe az „Az NVK Zrt ."
szöveg,

c)

	

4. § (1) bekezdésében a „továbbiakban : ellenőrző bizottság" szövegrész helyébe a
„továbbiakban: NFA ellenőrző bizottság" szöveg,
d)

	

4. §-ának (1)-(5) bekezdésében, 13/A. §-ának (5) bekezdésében az „ellenőrző bizottság"
szövegrész helyébe az „NFA ellenőrző bizottság" szöveg,
e)

	

4. § (2) bekezdésének d) pontjában a „földalapkezelő szervhez" szővegrész helyébe a
„Nemzeti Földalapba" szöveg,
f)

	

4. §-ának (4) bekezdésében a „földalapkezelő szerv által kezelt vagyon" szövegrész helyébe a
„Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelem" szöveg,
g) aL4/A. §-ának (5) bekezdésében az „a miniszter" szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős
miniszter" szöveg,
h)

	

8. §-ának (2) bekezdésében az „a földalapkezelő szervnek" szővegrész helyébe az „az NVK
Zrt-nek" szöveg,
i)

	

9. §-ának (1) bekezdésében az „a földalapkezelő szervhez" szővegrész helyébe az „az NVK
Zrt-hez" szöveg,
j)

	

13. §-ának (8) bekezdésében az „a Tft . 36. §-ában" szövegrész helyébe a „külön törvényben"
szöveg,
k)

	

13. §-ának (10) bekezdésében a „főldalapkezelő szerv" szövegrész helyébe a „Tanács"
szöveg,
1)

	

13/A. §-ának (1) bekezdésében az „a kincstári vagyon kezelésére" szövegrész helyébe az „az
állami vagyonra" szöveg,
m)

	

13/A. §-ának (5) bekezdésében a „miniszter" szövegrész helyébe a „Tanács" szöveg,
n)

	

16. §-ának (2) bekezdésében az „a földalapkezelő szerv előirányzatából kell biztosítani"
szövegrész helyébe az „az NVK Zrt. biztosítja" szöveg,
o)

	

16. §-ának (3) bekezdésében az „A földalapkezelő szervvel' szővegrész helyébe az „Az NVK
Zrt-vel" szöveg
lép.]
(2) Az NFA tv. 3. §-ának (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép :
„3.§ (2) A földalapkezelő szerv önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, mely felett a
felügyeletet a miniszter és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács közösen gyakorolja . [A Nemzeti
Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (a továbbiakban : Tanács) gyakorolja, feladatait az NVK Zrt .
útján, annak ügyvezető szerveként látja el."
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(3) Az NFA tv. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(6) Az NFA ellenőrző bizottság működése nem érinti az NVK Zrt . gazdálkodásának ellenőrzését
végző, jogszabályban meghatározott szervek - így különösen az állami vagyonról szóló törvényben
megjelölt Ellenőrző Bizottság - feladat-, illetőleg hatáskörét ."
(4) Az NFA tv. 6. § (1) bekezdésének felvezető mondata és a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :
„A Nemzeti Földalapba tartozik :
a) az állami tulajdonban lévő termőföld, valamint a mezőgazdasági termelést szolgáló vagy ahhoz
szükséges művelés alól kivett, állami tulajdonú terület ;"
(5) Az NFA tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„7. § E tőrvény erejénél fogva a Nemzeti Földalapba kerül az állam által bármely jogcímen
megszerzett termőföld ."
(6) Az NFA tv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :
„(2) Az NVK Zrt. a mezőgazdasági igazgatási szerv határozata alapján termőföld részarány-
tulajdonával rendelkező magánszemélynek - az AK érték erejéig - termőföldet ajánlhat fel ."
(7) Az NFA tv. 13/A. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki :
„Az életjáradék program fedezetét - amennyiben az az NVK Zrt. bevételeiből nem finanszírozható
- a központi költségvetés biztosítja ."
(8) Az NFA tv . 15 . §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :
„15. § A termőfőid értékesítésére, illetve haszonbérletére irányuló pályázati felhívás kiírásának,
valamint elbírálásának részletes szabályait az NVK Zrt. által - az NFA ellenőrző bizottság
véleménye figyelembevételével - kiadott szabályzat határozza meg. A szabályzatot a Magyar
Közlönyben, valamint az NVK Zrt-nek az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében közzé
kell tenni."]

6. A törvényjavaslat 54. §j), g) pontja elhagyásra kerül, a bekezdések értelemszerűen változnak h)
pont f-re és így tovább:

„54 .
E törvény hatályba tépésével egyidejűleg hatályát veszti

[I) az NFA tv. 1 . §-ának (1) bekezdésében a „mint a kincstári vagyon része" szövegrész,
1. §-ának (2) bekezdése, 6. § (1) bekezdésének b) pontja, 6 . §-ának (2) és (3) bekezdése, 11 . §-
ában „a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában," szövegrész, 13. §-ának (6) és
(9) bekezdése, D/A. §-ának (4) bekezdése, valamint 21 . §-a,
g) a Nemzeti Földalapról szóló 2001 . évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi

CLXXV. törvény 12. §-ának (3) bekezdése,]"

7. A törvényjavaslat 55 . §-a az alábbiak szerint változik :

„ 55. §
(1) A Tanács a Magyar Állam nevében őt megillető tulajdonosi jogok gyakorlását 2007 . december 31-ig
- a 3 . §-ban foglaltaktól eltérően - a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv, a [földalapkezelő szerv
és] az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban :
ÁPV Zrt.) útján is elláthatja .
(2) Az (1) bekezdésben írt esetekben a Magyar Államot állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi
jogviszonyokban - a 17 . § e) pontjában foglaltaktól eltérően - a kincstári vagyon kezeléséért felelős
szerv[, a földalapkezelő szerv] és az ÁPV Zrt. is képviselheti .
(3) A kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv[, a földalapkezelő szerv] és az ÁPV Zrt. az e törvény
hatályba lépése előtt megkezdett, de be nem fejezett, hasznosításra és értékesítésre irányuló eljárásokban
az eljárás megkezdésekor hatályos jogszabályok alapján látja el a döntések előkészítését .
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(4) A Tanács a (3) bekezdésben meghatározott döntési jogok gyakorlására - esetenként vagy az
ügyek meghatározott csoportjára - a KV1 és az ÁPV Zrt. vezérigazgatóját[, valamint az NFA elnökét]
felhatalmazhatja."

8. A törvényjavaslat 57. § (3)-(4) bekezdése, az alábbiak szerint változik :

[„(3) A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban : NFA) 2007. december 31-ei hatállyal
megszűnik, jogai és kötelezettségei ezen időponttól az NVK Zrt-re szállnak . A jogok és
kötelezettségek átszállása nem minősül az NFA által kötött szerződések módosításának _A
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter mint alapító az NFA megszűntetése érdekében
megteszi az Áht. 91/A. §-ában előírt intézkedéseket .
(4) Az NFA munkavállalóinak az NVK Zrt-vél tőrtévő továbbfoglalkoztatására a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992 . évi XX111. tőrvény 17/A. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni .]

9. A törvényjavaslat 58. § első mondata, az alábbiak szerint változik :

„58. § A feladatátadás végrehajtása érdekében az APV Zrt., és a KVI [és az NFA"]

10. A törvényjavaslat 62 . § (1) bekezdése, az alábbiak szerint változik :

„62. § (1) Ahol az ingatlan-nyilvántartás a KVI-t [vagy az NFA-t] mint tulajdonosi joggyakorlót illetve
vagyonkezelőt tünteti fel, ezen az NVK MA kell érteni"

11 . A törvényjavaslat 66. §fi-h) pontjai az alábbiak szerint változik:

„66. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg .
f) [a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának és hasznosításának részletes szabályait,] a
költségvetési szervek eves típusai-fegyveres erők, nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi szervek
-állami vagyonnal való gazdálkodásának speciális szabálvaít
[g) termőföld szociális földprogram folytatása céljából az önkormányzatok számára történő
tulajdonba adásának feltételeit,
h) a költségvetési szervek egyes típusai - fegyveres erők, nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi
szervek - állami vagyonnal való gazdálkodásának speciális szabályait .]"



Budapest, 2007 . június 5 .

Herbály Imre
MSZP

BenőTamás
MSZP

Vécsi István
MSZP
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Indokolás

A jelen módosítás főbb célja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács összetételében, az

agrárpolitikáért felelős miniszter épp úgy két főt delegálhasson, mint a gazdaságpolitikáért felelős, illetve

az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, hisz így tudja az agrárisim érdekeit megfelelően,

érdemben képviselni a Tanácsban. Ugyanezen okból fontos, hogy a Tanács elnökét az Országgyűlés

Mezőgazdasági Bizottsága is meghallgassa a kinevezése előtt .

Fontosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvényt érintő főbb módosítások hatályban,

változatlanul maradjanak azzal a kiegészítéssel, hogy a földalapkezelő szerv felett a felügyeleti jogokat a

miniszter és a Vagyongazdálkodási Tanács közösen gyakorolja . Ezzel a megoldással az agrárpolitikáért, a

birtokpolitikai irányelvekért felelős miniszter, a nemzeti vagyonpolitikai elveknek megfelelően (ennek

érvényesülését a Vagyongazdálkodási Tanács garantálja) tudja szervezni az NFA feladatainak

végrehajtását .

Go " La' s
MSZP

orenszki Ervin
MSZP

~~De-m'Lend,i Lászl
MSZP

Kis Péter
MSZP

dr. Magda Sándor
MSZP

Zatykó an s
MSZP
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