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2013. évi . . . törvény

egyes törvényeknek a földpályázatok nyilvánosságával, valamint a pályázati eljárás gyorsabb
lefolytatásával kapcsolatos módosításáró l

1 . §

(1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. § (6) bekezdése helyébe a következő
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, és az általa elfogadott vételi (haszonbérleti) ajánlato t
hirdetményi úton, valamint egyidejű internetes közzététellel kell az el ővásárlásra
(előhaszonbérletre) jogosulttal közölnie . A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek tekintetében a
törvény elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseit a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni . A hirdetményi úton történő közléssel összefüggő igazgatási jellegű szolgáltatásért
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

(2) A termőföldről szóló 1994 . évi LV. törvény 10 . §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki :

„(6a) Az ajánlat közlése
a) az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi
önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve a körjegyz őség székhelyén a körjegyzőség
hirdetőtáblájára való kifiüggesztéssel, a körjegyzőséghez tartozó többi településen pedig a helyben
szokásos módon, valamint
b) a kormányrendeletben kijelölt honlapon, a közzététel időpontjának megjelölésével történő
közzététel útján valósul meg .”

2. §

(1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII . törvény 25 . §-a a következő (2) bekezdés e
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A pályázati felhívást, valamint benne az eladásra, vagy a haszonbérbe vagy vagyonkezelésb e
adásra kerülő földrészletek jegyzékét, továbbá a pályázat elbírálásának eredményét a közzététe l
időpontjának jelzése mellett az NFA székhelyén, internetes honlapján, a földrészletek fekvés e
szerinti területi szervezeti egységeinél, és a földrészlet fekvése szerint illetékes település i
önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve a
körjegyzőség székhelyén a körjegyzőség hirdetőtábláján legalább harminc napra hirdetmén y
formájában, valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni . A pályázati felhívásban 4 5
napnál nem lehet rövidebb időtartamot megállapítani az ajánlattételre .”

(2) A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII . törvény 27. §-a a következő (2) bekezdéssel
egészül ki :
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„(2) A pályázati eljárás érvénytelen, és az NFA a pályázatot 15 napon belül újra kiírja, ha az NFA a
pályázati eljárás lefolytatására az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályokba n
meghatározott határidőt legalább 15 nappal túllépi . ”

3 . §

(1)Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba .

(2)Ez a törvény a kihirdetését követő hónap második napján hatályát veszti .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A törvényjavaslat célja a földpályázatok közzétételével kapcsolatos technikai, de nagyon is érdem i
jelentőségű anomáliák felszámolása útján a termőföld forgalma, illetve a művelésre vonatkozó
jogok átruházása átláthatóságának biztosítása . A polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján való
közzététel húsz éve sem feltétlenül jelentett valós garanciát az el ővásárlási jog gyakorlása
tekintetében, azonban mára teljesen anakronisztikussá vált, ezért a term őföldforgalommal
összefüggő közzétételi szabályok azonnali, az új földtörvényig már nem halasztható felülvizsgálatr a
szorulnak. Emellett szintén a kiszámíthatóságot, az NFA állami földvagyonnal kapcsolatos, gyakran
súlyosan elhúzódó eljárásaival kapcsolatos bizonytalanság felszámolását szolgálja a törvény i
eljárási határidőkhöz kapcsolódó érdemi szankció kialakítása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A javaslat egyrészt törvényi szintre emeli, másrészt jelent ősen szigorítja a termőföldhöz kapcsolód ó
elővételi és előhaszonbérleti jogokhoz kapcsolódó közzététel szabályait . Az önkormányzat
hirdetőtábláján való fizikai közzététel mellé egyidej ű , azonos jelentőségű (azaz elmaradása esetén
az ügylet érvénytelenségével fenyegető) kötelezettségként kerül be az online közzététel
kötelezettsége egy erre kijelölt honlapon. Utóbbi tekintetében garanciális jelentőséggel bír a
közzététel időpontjának rögzítése a közleményen .

A 2. §-hoz

A rendelkezés célja egyrészt a földpályázatokkal kapcsolatos közzétételi szabályok formai
szigorítása a termőföldtörvény javasolt módosításával analóg módon, azokat a pályáza t
eredményének közlésére is kiterjesztve .

A javaslat emellett az állami földpályázatok ma gyakran túllépett elbírálási határid őinek hatékony
védelme érdekében a 15 napot meghaladó késedelem esetén az eljárási hibához az érvénytelensé g
szankcióját fűzi, illetve ebben az esetben a pályázat új kiírásának szoros határidejéről rendelkezik .

A 3. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egyes törvényeknek a

földpályázatok nyilvánosságával, valamint a pályázati eljárás gyorsabb lefolytatásával

kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2013 . március 11 .

O
Lengyel Szilvia

független képviselő
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