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Zárószavazás előtti módosító iavaslat

Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 107 . §-ának (1) bekezdése alapján az „egyes földügyi tárgyú törvények
módosításáról” szóló T/3649 . számú törvényjavaslat T/3649/9 . számú egységes javaslatáho z
a következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. Az egységes javaslat 3 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A Tft . 10 . §-ának (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(6) Termőföld vagy tanya eladása (haszonbérbe adása) esetén, amennyiben e törvény ,
valamint a Ptk. alapján törvényes elővásárlási (előhaszonbérleti) jog áll fenn, a termőföld,
tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó vételi (haszonbérleti) ajánlatot hirdetmény i
úton kell az el ővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosulttal közölnie . A Nemzeti Földalapba
tartozó termőföldek tekintetében a törvény elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseita
külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .A hirdetményi úton történő
közléssel összefügg ő igazgatási jellegű szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kel l
fizetni . ”

2. Az egységes javaslat 11 . §-a a következők szerint módosul :

„11 . §

Az Nfatv . 18. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) A termőföldről szóló törvény szerinti term őföld vagy tanya [eladása (ide nem
értve a nyilvános árveréssel történő eladást) és] haszonbérbe adása során a jogszabál y
alapján fennálló [elővásárlási és] előhaszonbérleti jog nem gyakorolható . ”

3. Az egységes javaslat 12 . §-a a következők szerint módosul :

„12 . §

Az Nfatv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :



„20. (1) Az erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület
kivételével vagyonkezelési szerződés köthető :

a) költségvetési szervvel,

b) többségi állami tulajdoni részesedéssel m űködő olyan gazdálkodó szervezettel ,
amely alapító okiratában vagy külön jogszabályban meghatározott alapfeladata teljesítés e
érdekében kívánja hasznosítani a földrészletet, vag y

c) olyan gazdálkodó szervezettel, amely jogszabályban rögzített állami felada t
ellátásához kívánja hasznosítani a földrészletet .

(2) Erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterüle t
vagyonkezelését csak költségvetési szerv vagy kizárólagos állami tulajdonban áll ó
gazdálkodó szervezet végezheti .

(3) Központi költségvetési szervvel az azt irányító vagy felügyel ő szerv egyetértésével
köthető vagyonkezelési szerz ődés .

(4) Az NFA-val kötött vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő jogosult
meghatározott földrészlet birtoklására, használatára és hasznai szedésére . A vagyonkezelő
köteles a földrészlet értékét megőrizni, állagának megóvásáról, jó karbantartásáró l
gondoskodni, továbbá —	 a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felel ős
szervek és e törvényben meghatározott egyéb esetek kivételével — díjat fizetni vagy a
szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni .

(5) Vagyonkezelési szerződés — erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenü l
szolgáló földterületre vonatkozó szerz ődést kivéve — határozott id őtartamra köthető, melynek
időtartama legalább 5 év, legfeljebb a termőföldről szóló törvényben előírt, a termőföldre
vonatkozó haszonbérleti szerződés leghosszabb idő tartama lehet .

(6) A szerződésen alapuló vagyonkezel ői jog az ingatlan-nyilvántartásba val ó
bejegyzéssel jön létre, a vagyonkezelőt azonban a szerződés megkötésének id őpontjától
kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és terhelik kötelezettségei .

(7) Az erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet
érintő vagyonkezelési szerz ődés létrejöttéhez az erdészeti hatóságnak — a vagyonkezel ő
erdőgazdálkodói alkalmasságát megállapító — jóváhagyása szükséges . A vagyonkezelő az
erdő hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át .

(8) A vagyonkezelő i jog jogosultja a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább, és nem
terhelheti meg . ”

4. Az egységes javaslat 23 . §-a a következők szerint módosul :

„23 . §

(1) Azon állami tulajdonban álló földrészletek, és vagyoni értékű jogok tekintetében,
melyek e törvénnyel kerülnek a Nemzeti Földalapba, a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő
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Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban : MNV Zrt.) a vagyonelemek és
feladatok átadása, az elszámolások teljesítése, a nyilvántartásokban jelentkez ő változások
végrehajtása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket . Ennek végrehajtása során az
MNV Zrt.

a) a földrészletekre és a vagyoni érték ű jogokra vonatkozó szerződéseirő l jegyzéke t
készít és azok iratanyagát e törvény hatálybalépését követ ő 5 napon belül átadásra el őkészíti ,

b) a folyamatban lévő ügyek iratairól, valamint a minősített adatot tartalmazó iratokró l
iratjegyzéket készít, és azokat, valamint az irattárakat e törvény hatálybalépését követ ő 5
napon belül átadásra előkészíti ,

c) a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokról, valamint közigazgatási
eljárásokról iratjegyzéket készít, és azok iratanyagát e törvény hatálybalépését követő 5 napon
belül átadásra előkészíti ,

d) a folyamatban lévő ügyekről e törvény hatálybalépését követő 5 napon belül
részletes tájékoztatást készít, amelyet haladéktalanul átad a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet
(a továbbiakban: NFA) részére,

e) a folyamatban lévő ügyekből eredő pénzügyi követelésekkel és kötelezettségekke l
az NFA-val e törvény hatálybalépését követ ő 15 napon belül elszámol ,

f) átadja e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül az állami tulajdonú
vagyonelemekre vonatkozó mindazon számviteli és egyéb nyilvántartási adatokat é s
információkat, amelyek felhasználásával az NFA által átvett vagyonelemek a Nemzet i
Földalapba tartozó rábízott földvagyon nyilvántartásába felvehet őek,

g) elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adózási vagy
egyéb jogszabályok előírnak .

(2) E törvénnyel a Nemzeti Földalapba kerül ő földrészletekkel kapcsolatos jogok é s
kötelezettségek, valamint a vagyoni érték ű jogokkal kapcsolatos joggyakorlás tekintetében az
NFA e törvény hatálybalépésével jogutódja az MNV Zrt .-nek. A jogok és kötelezettsége k
átszállása nem minősül az MNV Zrt . által kötött szerz ődések módosításának .

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik e törvény 8 . §-ával megállapított
jogosultságokat, valamint azt, hogy az érintett vagyoni kör tekintetében a tulajdonosi jogok é s
kötelezettségek gyakorlására a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltakat kell
alkalmazni .

(4) Az e törvény 1 . §-ával megállapított Tft . 2. §-ának (4) bekezdésében, az e törvén y
3 . § (2) bekezdésével megállapított Tft . 10. §-ának (6) bekezdésében, az e törvény 11 . §-áva l
megállapított Nfatv. 18. (la) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Nemzeti Földalapb a
tartozó termőföld és tanya eladására vagy haszonbérbe adására irányuló, 2011 . augusztus 1 .
napján, vagy ezt követően közzétett pályázati felhívás alapján indult eljárásokra, illetve a
pályáztatás mellőzésével indult eljárásokban 2011 . augusztus 1 . napján vagy ezt követően az
NFA-val közölt vételi vagy haszonbérleti ajánlatra kell alkalmazni .
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(5) [A Nemzeti Földalapba tartozó term őföld és tanya eladására irányuló, 2011 .
július 31-ig közzétett pályázati felhívás, illetve ezen id őpontig az NFA-val közölt vétel i
ajánlat esetében a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt
– az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 44. §-ának (1) bekezdésétő l
eltérően – a pályázati felhívás közzétételének, illetve a vételi ajánlat közléséne k
időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

(6)1 A Nemzeti Földalapba tartozó term őföld és tanya haszonbérbe adására irányuló ,
2011 . július 31-ig közzétett pályázati felhívások, illetve ezen időpontig az NFA-val közöl t
haszonbérleti ajánlat esetében a szerz ődés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor a
beadványt a pályázati felhívás közzétételének, illetve a haszonbérleti ajánlat közléséne k
időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni ."

Indokolá s

A módosítás biztosítja az összhangot a termőföldrő l szóló 1994. évi LV. törvény elővásárlási
jogra vonatkozó rendelkezéseivel azáltal, hogy a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlete k
vonatkozásában az egyéb földrészletekkel azonos szabályok kerülnek megállapításra az
elővásárlásra jogosultak körének tekintetében .
A törvényjavaslat 12 . §-a módosítja az Nfatv . 20. §-át, amely a vagyonkezelő i jogviszony
tartalmi elemeit és a vagyonkezelői jog keletkezésének módját határozza meg . Az Nfatv . 20 .
§-ának (4) bekezdését oly módon szükséges módosítani, hogy az ne írjon el ő díjfizetési
kötelezettséget a nemzeti park igazgatóságok számára a vagyonkezel ői joguk
ellentételezéseként .
A 10 nemzeti park igazgatóság vagyonkezelésében jelenleg több mint 280 .000 hektár védett
és védelemre tervezett természeti terület áll, ezzel a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
legnagyobb területekkel rendelkező szerződéses partnerei . A központi költségvetési szervként
működő nemzeti park igazgatóságok kizárólag jogszabályokban el ő írt állami alapfeladataik
ellátása érdekében folytatnak természetvédelmi kezelési és vagyonkezelési tevékenységet .
Mivel több törvény is el ő írja védett természeti területnek minősülő földrészletek nemzeti park
igazgatósági vagyonkezelésbe kerülését (pl . 1992. évi II. tv., 1993 . évi II . tv., 1995 . évi XCIII .
tv.), így ezen szerveknek a legtöbb esetben nincs választási lehetősége a vagyonkezelési jog
keletkezése kapcsán .
A védettségi szint helyreállítása érdekében, az 1995 . évi XCIII. törvény alapján még mintegy
100.000 hektár védett és védelemre tervezett természeti területnek kell nemzeti par k
igazgatósági vagyonkezelésbe kerülnie legkésőbb 2013 . december 31-ig .
Mindezek alapján indokolatlan e szervek számára díjfizetési kötelezettség el ő írása a
vagyonkezelő i joguk ellenértékeként .
A javasolt módosítás összhangban áll az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
szabályozásával, amely alapján szintén nem áll fenn a nemzeti park igazgatóságok fizetés i
kötelezettsége a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelői szerződéseik
kapcsán .

Budapest, 2011 . július 7.

Font Sándor
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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