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

módosító javaslatot
terjesztjük eiő :

1 .

	

A törvényjavaslat 1 . §. (2) bekezdése, az alábbiak szerint módosul :
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1 . § (2) E törvény alkalmazásában állami vagyonnak minősül :
a) az állami tulajdonban lévő ingó [és ingatlan] dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható
természeti erő,
b) [az állami tulajdonban lévő értékpapír) az állami tulajdonban lévő termőföldekből álló, külön
törvényben szabályozott Nemzeti Földalap
c) [az államot megillető társasági részesedés és más vagyoni értékű jog .] az állami tulajdonban
lévő-a b) pont hatálya alá nem tartozó- ingatlan,
d) az állami tulajdonban lévő értékpapír,
e)az államot megillető társasági részesedés és más vagyoni értékű iog .

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 21. § (2) bekezdése, az alábbiak szerint módosul:

„21 . §. (2) A szervezeti és működési szabályzat a központi munkaszervezeten belül az eltérő típusú
vagyoncsoportok hasznosítására, illetve egyes szakosított feladatokra önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeti egységet hozhat létre. A szervezeti és működési szabályzatban önálló
vezérigazgató-helyettesirányítása alatt álló - szervezeti egységet kell létrehozni az állami tulajdonú
termőföldekből álló Nemzeti Földalap, továbbá az államitulajdonú, erdő-vagy mezőgazdasági
tevékenységet folytató gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatokra."

Módosító javaslat
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4.

	

A törvényjavaslat 22. § (8) bekezdése, az

	

alábbiak szerint módosul:

„22. §. (8) Az állami vagyon hasznosításából és értékesítéséből eredő bevételeket az NVK Zrt. a
Tanács döntésének megfelelően a rábízott vagyon értékének megőrzésére, gyarapítására,
hasznosítására fordítja . A Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok hasznosításából, értékesítéséből
származó bevételeket a Nemzeti Földalap feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatokra,
termőföldvásárlásra illetve a termőföld életjáradék ellenében történő megvásárlásáról szóló
kormányrendelet alapján folyósítandó életjáradékok kifizetésére kell fordítani ."

S .

	

A Törvényjavaslat IV. Fejezete, „Az ÁLLAMI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS" az alábbi
új 32. §-sal egészülne ki, és a többi paragrafus számozása, értelemszerűen változik, eggyel nő :

A Nemzeti Földalappal való gazdálkodás
32 .

(1) Azállami tulajdonban lévő termőföldek hasznosítására -figyelemmel a.földbirtok-politikai
irón elvekben és a Nemzeti Vidékfe'lesztési Tervben me o almazott célkitűzésekre is - az NVK Zrt .
éves tervet készít .
(2) AzNVK Zrt-nek a Nemzeti Földalap hasznosítására vonatkozó tervkészítésnél figyelembe kell vennie
a következő szempontokat :

a) a földhasználók helyzetének stabilizálását, fejlődésük elősegítését, családi gazdaságok kialakítását
és megerősítését ;

b) környezetbarát, a fenntartható fejlődést szolgáló termelés földhasznosítás oldaláról történő
támogatását ;

a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek művelésben tartásának elősegítését, a mezőgazdasági
termelés összehangolását a természetvédelem, a környezetvédelem, a talajvédelem, a területfejlesztés,
a vízgazdálkodás, a vonalas infrastrukturális létesítmények szempontjaivali
cCI a Nemzeti Erdőtelepítési Programban foglaltak végrehajtásának támogatását ;
d) a földpiac élénkítését és szabályozását ;

az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges termőföld megszerzésének elősegítését ;
g) a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítését ;
h) a családi és középgazdaságok 300 ha méretű felső határig történő ösztönzését ;
i) a kisméretű birtokok legalább 100 ha-ig történő elsődleges fejlesztésének ösztönzését ;
D a földbérlet-koncentráció versenyképességhez igazodó fenntartását
k) minőségi földcserék lebonyolításának megalapozását ;
1) termelési-termékstruktúra átalakításának ösztönzését és befolyásolását
m) a mezőgazdasági termelésre leginkább alkalmas termőföldek mezőgazdasági termelési célú
hasznosításának előtérbe helyezését ;
n) a mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas termőföldek, földterületek más irányú
hasznosításának előkészítését, támogatását, esetenként végrehajtását ;
o) művelési-ág váltás támogatását ;
p) a birtoknagyság alkalmassá tételét az EU-támogatások igénybevételéhez ;
g) szociális földprogram kedvezményezett támogatását ;
r) pályakezdő agrárvállalkozók és mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel
rendelkezők kedvezményezett támogatását ;
s) különleges rendeltetésű gazdaságok működéséhez kedvezményes termőföld biztosítását (pl .
oktatás, kutatás, büntetés-végrehajtás).

(3) Az (1)bekezdésben megjelölt- az agrárpolitikáért felelős miniszter egyetértésével elkészített -
tervezetet a Tanács hagyja jóvá .
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6.

	

A törvényjavaslat 41 . §-a az alábbiak szerint módosul:

„41 . §
(6) Az NFA tv. 11 .E-a helyébe a következő rendelkezés lép :
,,11 .§ Az NVK Zrt . a székhelyén, az internetes honlapién, az aarómolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium hivatalos lapiéban, valamint a földrészlet fekvése szerinti települési (fovárosban
a kerületi) önkormányzati pohármesteri hivatalánál történő kifüagesztés útión rendszeresen
közzéteszi a Nemzeti Földalapba tartozó értékesítésre, vagyonkezelésre vagy haszonbérbeadásra szánt
földrészletek jeavzékét."
[(6)] a) Az NFA tv. 13 . §-ónak (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(2) Az NVK Zrt. a mezőgazdasági igazgatási szerv határozata alapján termőfld részarány-
tulajdonával rendelkező magánszemélynek - az AK érték erejéig - termőföldet ajánlhat fel ."
[(7)]

	

AzNFA tv . 13IA . §-ónak (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki :
„Az életjáradék program fedezetét - amennyiben az az NVK Zrt. bevételeiből nem finanszírozható - a
központi költségvetés biztosítja ."
[(8)] 09Z Az NFA tv. 15 . §-ónak helyébe a következő rendelkezés lép :
19 15 . § A termőföld értékesítésére, illetve haszonbérletére irányuló pályázati felhívás kiírásának,
valamint elbírálásának részletes szabályait az NVK Zrt. által kiadott és az agrárpolitikáért felelős
miniszter által - az NFA ellenőrző bizottság véleménye figyelembevételével - jóváhaavott [kiadott]
szabályzat határozza meg . A szabályzatot a Magyar Közlönyben, valamint az NVK Zrt-nek az
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében közzé kell tenni ."
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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 agráriam érdekeit megfelelően,

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

Mezőgazdasági Bizottsága is meghallgassa a kinevezése előtt .

Különösen fontosnak tartjuk új paragrafusként beilleszteni, a törvény IV. fejezetébe, „Az állami

Vagyonnal való gazdálkodás"- a Nemzeti Földalappal való gazdálkodás szabályozását . Ez jelenti ugyanis

a garanciát a birtokpolitikai irányelveknek megfelelő vagyonkezelésre, illetve értékesítési elvekre .
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