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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján a Nemzet i
Földalapról szóló T/578 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

nyújtjuk be :

A törvényjavaslat 14 . § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki :

(2) Az NFA tevékenységét az öttagú ellen őrzőbizottság ellenőrzi, melynek tagjait az
Országgyűlés mezőgazdasági ügyekkel foglalkozó bizottsága választja, illetve menti fel . Az
ellenőrzi bizottság egy-egy tagját
a) az elsősorban egyéni mezőgazdasági termelők érdekképviseletét ellátó országos
érdekképviseleti szervezetek ,
b) az elsősorban a társas mezőgazdasági vállalkozások érdekképviseletét ellátó országos
érdekképviseleti szervezetek,
c) az erdőgazdálkodók érdekképviseletét ellátó országos érdek-képviseleti szervezetek ,
d) az országos önkormányzati érdekszövetségek é s
e) a Magyar Agrárkamara
f) a parlamenti párto k
által jelölt természetes személyek közül kell megválasztani .

A törvényjavaslat 18 . § (1) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul :

(1) Az NFA — a 21 . és 22. §-ban meghatározottak kivételével — a Nemzeti Földalapba tartoz ó
a földrészletet
[a) nyilvános pályázat vagy árverés útján történ ő eladással,]



b) nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adással ,
c) nyilvános pályázat útján történ ő vagyonkezelésbe adással ,
d) cserével

hasznosítja [a)-d) pontok együtt: hasznosítás] .

A törvényjavaslat 30 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(2) Ha a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészletet érinti szerződés értéke a nettó ötmillió
forintot eléri, a szerz ődés megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést köti felek nevét, a
szerződés értékét, határozott id őre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az
említett adatok változásait az NFA internetes honlapján közzé kell tenni a szerz ődés létrejöttét
követi [60 napon] 8napon belül . A közzétételről az NFA gondoskodik . Az adatok
hozzáférhet őségét 5 évig biztosítani kell .

Indoklás

Az állami földeknek állami feladatok ellátását kell szolgálnia, ezért annak
elidegeníthetetlenségét e törvényben is szükséges rögzíteni . Az eredeti javaslat szerinti
szándék megvalósul úgy különösen az árverés útján (a pályázat útján történ ő értékesítés i s
megában hord hasonló veszélyeket) történő elidegenítés ellentétes utat nyit a földjükbő l
életvitel szerűen megélni kívánók lehetőségeinek a korlátozásához. Hiszen ez a réteg nem
fogja tudni követni földek árverési licit útján felszök ő árait.

Az állami földtulajdon hasznosítása a teljes magyar társadalom ügye . Ennek megfelelően a
legmagasabb népképviseleti intézménybe, az Országgyűlésbe választók által bejuttatott
valamennyi párt képviselete tudja egyedül biztosítani a szükséges társadalmi kontrollt .

Az eredeti szövegben a közzétételre vonatkozó idő 60 napos hossza nem teszi lehetővé, hogy
az esetleges érdekeltek az eljárás jogszerűsével kapcsolatban még a szokásos fellebbezés i
időn belül kifogással élhessenek . A közzétételre rendelkezésre álló id ő 8 napra csökkentése
biztosítja a 15 napon belüli fellebbezés lehet őségét.
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