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9 .ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) -OGY határozat (a

továbbiakban : Hhsz.) 40. § (1) bekezdése alapján „az állami földvagyon kezeléséve l

összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló T/3788 számú törvényjavaslathoz az

alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő . A Hhsz. 41 . § (2) és (3) bekezdése alapján az Országgyűlés Fenntartható

Fejlődés Bizottsága tárgyalása keretében kérem a módosító javaslat megvitatását .

1. A törvényjavaslat 1 .§ elhagyását javaslom :

[„1.§ A szövetkezetekről szóló 1992 . évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti

szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 15. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :
„(5) A földalapokba ki nem jelölhető védett és védelemre tervezett természeti területeke t
a szövetkezet közös használatában álló, az állam tulajdonában álló 'főldekre kel l
elkülöníteni . E területeken a szövetkezet közös használati joga megsz űnik, e területek a

Nemzeti Földalapba kerülnek."”]

2. A törvényjavaslat 3.§ és 4 .§ elhagyását javaslom :

[„3.§ Az Fkbt. 12/C . § (2) és (3) bekezdése helyébe á következő rendelkezések lépnek :

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védett és védelemre tervezett, és emiatt

magántulajdonba nem adható földrészletre vonatkoz ó' tulajdonosi jogosítványokat = az
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elidegenítés kivételével – a földalapkezelő szerv a főidrészlet állami tulajdonba

kerüléséig gyakorolja .
(3) A főldrészletek hasznosításé során befolyt ellenértéket a földalapkezelő szerv

felosztja a mezőgazdasági igazgatási szervnek az (1) bekezdés alapján meghozott joger ős
határozata szerinti jogosultak között, á határozatban megjelölt igényjogosultsá g

arányában. A,földalapkezelő szerv az (1) és (5) bekezdés szerinti kisajátítási kártalanítá s

összegének kifizetéséig a tulajdonosi jogok gyakorlása fejében évenként el őre, a
korlátozással arányban álló kártalanítást fizet az arra jogosultaknak."

4.§ Az Fkbt.
a) 12/C . § (1) bekezdésében a „védett természeti területek természetvédelmi kezeléséér t

felelős szervvel (a továbbiakban: igazgatóság)” szövegrész helyébe a „fő ldalapkezel ő
szervvel” ,
b) 12/D . § (2) bekezdésében az „a védett vagy védelemre tervezett természeti térűleten

működő igazgatóság vagyonkezelésébe” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Földalapba ”
szöveg lép ." ]

3. .A törvényjavaslat 5 .§ módosítását javaslom az alábbiak szerint :

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995 : évi XCIII .

törvény (a továbbiakban: Vszt .) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A törvény hatálya alá tártozó és törvény alapján már 'magántulajdonba kerül t

földterületeket – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018 . december 31-ig az állam

javára - az irányadó jogszabályok szerint – ki kell sajátítani és a védett természeti területek

természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban : igazgatóság) vagyonkezeléséb e

kell adni . A kisajátítást az igazgatóság [„a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv”]
köteles kezdeményezni, illetve kérni . "

4. A törvényjavaslat 9 .§ módosítását javaslatom az alábbiak szerint :

[„9 .§ (1) A Tvt. 68 . § (6) bekezdése helyébe-a következő rendelkezés lép :
„(6) Védett természeti érték és terület eladása .esetén az államot elővásárlási jog illeti
meg. Az államot megillet ő elővásárlási jogot a (6a) bekezdésben meghatározott

kivétellel – az igazgatóság gyakorolja .”

(2) A Tvt. 68. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki ;
„(6a) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározot t

földnek min ősülő védett természeti terület eladása esetén az államot megillető
elővásárlási jogot a földalapkezel ő szerv gyakorolja azzal ; hogy amennyiben a z

igazgatóság a védett természeti terület vonatkozásában az elővásárlási jog gyakorlása

iránt igényt terjeszt el ő , az elővásárlási joggal a földalapkezelő szerv köteles élni . Az
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igazgatóság szakmailag indokolt kérését az elővásárlási jog gyakorlására nyitva áll ó
határidő kezdő napját követő nyolc napon bélül köteles írásban jelezni .
(6b) Az olyan helyi jelent őségű védett természeti térület eladása esetén, amely ne m
minősül a mező- és erdőgazdasági földék .forgalmáról szóló törvényben meghatározott
földnek, az államot megillet ő elővásárlási jogot követő sorrendbew a települési
önkormányzatot illeti meg az elővásárlási jog."

(3) A Tvt . 68. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(7) Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos polgári jogi ügyekben az államot a (6)
bekezdésben meghatározott esetekben az igazgatóság, a (6a) bekezdésben meghatározot t
esetben a fő ldalapkezelő szerv képviseli.”

(4)"] A Tvt. 68. §-a a következő (10)' bekezdéssel egészül ki :
„(10) Az igazgatóság, valamint a génmeg őrzési intézmény gazdasági szervezettel
rendelkezik . ”

5. A-törvényjavaslat 10.§ elhagyását javaslom:

[„10.§ A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII . törvény 4. § (1) bekezdés j) pont jb)
alpontja helyébe a következő 'rendelkezés lép :
(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekbén lehetséges kisajátítás :
természetvédelem céljából, ha )
„jb) — törvény rendelkezése szerint, az ezért felelős szerv — a védett természeti területek
védettségi szintjének helyreállítása érdekében kezdeményezi,"” ]

6. A törvényjavaslat 19 .§ (3) bekezdésének elhagyását javaslom :

[„19.§ (3) Az Nfatv. 21 . § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3c) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felel ős szerv
vagyonkezelésébe kell ődni azt a földrészletet, amelynek állami tulajdonba kerülésére
pályázati forrás felhasználásával történő természetvédelmi célú beruházás megvalósítás a
érdekében került sor, és ezt a célt az állami tulajdonba kerüléséről szóló szerződés
kifejezetten rögzíti ."” ]

7. A törvényjavaslat 19 .§ (5) bekezdésének elhagyását javaslom:

[„19.§ (5) Az Nfatv. 21. .§-a a következő (3e) és (31) bekezdéssel ,egészül ki :
„(3e) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről -és az átmenet i
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 15. § (5) bekezdésében és a védett természet i
területek- védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII . tárvény 4 . § (1)
bekezdésében foglaltak szerint kisajátítot t : azon földterületek vonatkozásában, amelyek
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esetén 1 a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a .
továbbiakban: igazgatóság) vagyonkezelésre vönatkozó igényt jelent be 'az állam i
tulajdonba kerülést követő harminc napon belül, az NFA köteles a vagyonkezelés i
szerződést az igazgatósággal megkötni . Az igazgatóság a vagyonkezelésbe 'vételi igényét
szakmailag indokolni köteles .
(3f) A természet védelmér ől szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6a) bekezdése alapján
állami tulajdonba került védett természeti területre vonatkozó vagyonkezelési szerz ődést
az NFA az igazgatósággal köteles megkötni.""]

8. A törvényjavaslat 23.§ módosítását javaslom az alábbiak szerint :

23 .* Az Nfatv . a következő 37. („és 38 .1 §-sal egészül ki : .,
„37 . § Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2015 . évi . . . . törvény (a továbbiakban : Mód2tv.) hatályba lépése előtt megkötött és a Mód2ty .
hatályba lépésekor fennálló, a Nemzeti Földalapba tartozó' földre vonatkozó haszonbérlét i
szerződésnek hatályát veszti az a szerz ődési kikötése, amely szerint az állam nevében eljár ó
szerv a haszonbérlő javára előhaszonbérleti jogot alapít.

(„38. § (1) A Mód2tv.-nyel megállapított 1 . § (1) bekezdés e) pontja alapján a Nemzet i
Földalapba kerül ő , valamint a Mód2ty. hatályba lépését megelőzően 'a Nemzeti
Földalapba tartozó földek tekintetében – kivéve az ' NFA által 2010 . szeptember 1-jét
követően megkötött, vagyonkezel ői jogviszony alapjául szolgáló szerződéseket – a
Mód2ty. hatályba lépése napján fennálló és 2016 . április 1-jéig meg nem szűnt
vagyonkezelő i jogviszony 2016 . április 1-jén megszűnik.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján megszűnt vagyonkezel ői joggal érintett föld
használata a 20 . § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szerv vagy gazdálkodó
szervezet ., alapító okiratában, alapszabályában vagy jogszabályban meghatározot t
alapfeladatai eííátását ' közvetlenül szolgálja, és a szerv vagy gazdálkodó szervezet íráso s
vagyonkezelésbe vételi kérelmet nyújt be, úgy az NFA a kérelemmel érintett
földrészletre vonatkozó vagyonkezelési szerz ődést megköti.
(3),Az (1)•bekezdés alapján megszűnő vagyonkezelői joggal érintett, 2016 . április 1-je
előtt hármadik- személy használatába adott területek vonatkozásában . a fennálló
haszonbérleti szerz ődést-az NFA legkésőbb 2016. december 31-ig, de legalább az adott
gazdasági év vége el őtt 60 nappal 60 napos felmondási id ővel a gazdasági év végére
felmondhatja .
(4) A Módt2tv.-nyel megállapított 1 . § (1) bekezdés e) pontja alapján a Nemzet i
Földalapba kerülő ingatlanokról – a tulajdonosi joggyakorló személyének változására
tekintettel az MNV Zrt. és ; az NFA legkésőbb 2015. december 31-ig 'köteles tétele s
átadás-átvételt készíteni .
(5) Az (1) bekezdés alapján megsz űnő vagyonkezelői joggal érintett, a védett természeti
területek természetvédelmi kezeléséért felel ős szerv által kötött haszonbérleti
szerződések alapján - a fennálló haszonbérleti szerződések módosítása, illetve az adot t
területre új, haszonbérleti szerz ődés megkötése esetét is ide értve – fizetett haszonbérleti



díj összegét az NFA a védett természeti területék természetvédelmi kezeléséért felel ős
szerv részére 30 napon belül továbbutalja .""]

Indokolás

A törvénytervezet hivatkozott szakaszai a védett természeti területek kisajátításával, ,
elővásárlásával és vagyonkezelésével kapcsolatos állami feladatok érdemi részeit a nemzet i
park igazgátóságoktól a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezethez telepítené. A döntési jogkörök
ezen erőltetett centralizációja ,nem indokolt . A természetvédelmi alapfeladatokat —melybe
beleértendő az állami tulajdonú védett természeti területekkel° kapcsolatős kisajátítási ,
elővásárlási, vagyonkezelési és haszonbérbe adási jogok gyakorlása is - az árra a célra

'

létrejött nemzeti park igazgatóságok kell, hogy ellássák . A tervezet a természetvédelmi
oltalom alatt álló területek kezelését olyan, nem létező , illetve a gyakorlatban nem m űködő
államigazgatási kapcsolatokra alapozza, melyek természeti örökségünk meg őrzését
esetlegessé és véletlenszerűvé teszik .

A szabályozás változtatásával kapcsolatban alkotmányos problémák is felmerülnek . Az
alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese
állásfoglalása szerint minden olyan esetleges átszervezés, amely során a védett természet i
területek természetvédelmi vagyonkezelése megsz űnik, illetve a vagyonkezelés a nemzeti
park igazgatóságoktól egy nem természetvédelmi alapfeladatra rendelt szervhez kerül ,át ,
sértheti az egészséges környezethez való alapjogot és alkotmányos visszásság aggályát vet i
fel .

Budapest, 2015 . Március 18 .

	 :	
Bencsik János

'Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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