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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[18. §

A Vtv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. §

A tájegységi vadgazdálkodási terv az e törvényben foglalt célok megvalósítását szolgáló, 2037.
február 28. napjáig szóló, hosszú távú vadgazdálkodási előírás.”

19. §

A Vtv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vadászati  jogot  a  vadászterületre  vonatkozóan  a  tájegységi  vadgazdálkodási  terv
alapján elkészített, 2037. február 28. napjáig szóló vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint
lehet gyakorolni vagy hasznosítani.”]

Módosítópont sorszáma: 2.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[53. §

Az Nfatv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. §

(1) Mintagazdasági földhasználati szerződés köthető az e törvény szerinti mintagazdasággal.

(2) A mintagazdasággal kötött mintagazdasági földhasználati szerződés időtartama legalább 5
év, legfeljebb 50 év lehet.

(3) A mintagazdasági  földhasználati  szerződés alapján a használó  jogosult  a  szerződésben
meghatározott földrészlet birtoklására, használatára, valamint hasznai szedésére, és köteles a
földrészlet  értékét  megőrizni,  állagának  megóvásáról,  jó  karbantartásáról  gondoskodni,
továbbá a használatért díjat fizetni. A használó a földrészletet nem adhatja más használatába
és nem terhelheti meg.

(4) A  mintagazdasággal  kötött  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  rendkívüli
felmondással a gazdasági év végére kizárólag akkor mondható fel, ha

a) a mintagazdaság nem felel meg az e törvény szerinti mintagazdaság követelményeinek;
b) a mintagazdaság az ellenszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette;
c) a 19. § (2) bekezdésében meghatározott valamelyik esemény következett be;
d) a  felek  valamelyike  jogszabályból  vagy  a  szerződésből  eredő  lényeges  kötelezettségét
felróható módon megszegte.

(5) A mintagazdasági földhasználati szerződés részletes szabályait az e törvény végrehajtására
kiadott rendelet tartalmazza.”

54. §

(1) Az Nfatv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nyilvános pályáztatás mellőzésével köthető haszonbérleti szerződés
a) olyan az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, amely főtevékenysége
körében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mezőgazdasági
tevékenységet folytat,
b) olyan központi  költségvetési  szervvel,  amely  alapító okiratában,  illetve  jogszabályban
meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja hasznosítani a földrészletet,
c) olyan osztatlan közös tulajdonban álló erdőnek, illetve erdőgazdálkodási tevékenységet
közvetlenül  szolgáló  földterületnek  minősülő  földrészletben  fennálló  állami  tulajdoni
hányadnak megfelelő területre, amelyben az állam tulajdoni hányada nem haladja meg az
összes tulajdoni hányad 50 %-át,
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d) az  ingatlan-nyilvántartásban  művelés  alól  kivett,  állandó  jellegű  növényházként
nyilvántartott földrészletre,
e) olyan  halastóként  hasznosítható  ingatlanra,  amely  esetében  kizárólag  a  tómeder  áll
állami tulajdonban.”

(2) Az Nfatv. 21. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Települési  (fővárosban  a  kerületi,  illetve  a  fővárosi  önkormányzat  által  közvetlenül
igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a
Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonjogát adásvétel jogcímén csak a (3a) bekezdés
alapján szerezheti meg.”

(3) Az Nfatv. 21. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3d) Vagyonkezelési  szerződés  ingyenesen  köthető  az  agrárágazathoz  tartozó  köznevelési
intézménnyel,  szakképző  intézménnyel,  valamint  felsőoktatási  intézménnyel,  továbbá  az
agrárágazathoz  tartozó  kutatási  feladatot  ellátó,  a  miniszter  fenntartásában  működő
intézménnyel  az  alapító  okiratában  vagy  jogszabályban  meghatározott  oktatási  vagy
tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló földrészletre.”]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(5)  Az ingatlanügyi  hatóság  hivatalból  eljárva  gondoskodik  az  (1)  bekezdés  szerint  a  Nemzeti
Földalapba kerülő földrészleteket érintően

[b) az a)  ponttal  egyidejűleg  termelőszövetkezeti  földhasználati  jog és  annak jogosultja,
valamint ha az Fkbt. 12/C. §-a alapján a védett és védelemre tervezett területek esetében a
tulajdonosi  joggyakorlóként  a  nemzeti  park  igazgatóság  került  bejegyzésre  úgy  annak,
továbbá – a (3) bekezdésben meghatározott jogok és tények kivételével – a bejegyzett jogok
és tények ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről, és]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv köteles gondoskodni a Nemzeti Földalapba
került

a) védett természeti területeknek az Nfatv. szerinti vagyonkezelésbe adásáról,
b) a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII.
törvény  szerinti  védelemre  tervezett  természeti  területek  hasznosításáról  a  védetté
nyilvánításig.]
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: elhagyás

[6. §

A 4.  §  (1)  bekezdésében  meghatározottak  mellett  az  Fkbt.  12/C.  §-ában foglalt,  védett  és
védelemre tervezett területeket érintő esetben, ha az ott meghatározott kártalanításra jogosult
részarány-tulajdonost  illetően  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  véglegessé  vált  határozata
alapján a kártalanítás összegének megfizetésére 2021. január 1-jéig még nem került sor, úgy a
kártalanításra  jogosult  részarány-tulajdonos  a  teljes  kiadatlan  részarány-tulajdona
tekintetében e törvény szerinti kártalanítási összegre jogosult.]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. §
Módosítás jellege: elhagyás

[49. §

(1) Az Nfatv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az  NFK  a  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészletet  eladással,  haszonbérbe  adással,
vagyonkezelésbe  adással,  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  útján  vagy  cserével
hasznosítja.  A 21.  és  22.  §-ban meghatározott  kivételekkel  az  NFK a Nemzeti  Földalapba
tartozó  földrészletet  nyilvános  pályázat  vagy  árverés  útján  adhat  el,  továbbá  nyilvános
pályázat útján adhat haszonbérbe.”

(2) Az Nfatv. 18. §-a a következő (1e)-(1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1e) A  mintagazdaságnak  minősülő  haszonbérlővel  fennálló  haszonbérleti  szerződés
időtartama legfeljebb 50 évre meghosszabbítható.

(1f) A  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  hasznosítása  során  a  vagyonkezelői  jog
jogosultja  tekintetében  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  törvényben
meghatározott birtokmaximumba nem kell beleszámítani az állam tulajdonában álló olyan
földrészlet területnagyságát, amit a vagyonkezelői jog jogosultja vagyonkezelőként használ.

(1g) A  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  hasznosítása  során  az  (5)  bekezdésében
meghatározott  megbízási  szerződés  és  a  20/A.  §-ban  meghatározott  mintagazdasági
földhasználati szerződés jogosultjai tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló  törvényben  meghatározott  birtokmaximumba  nem  kell  beleszámítani  az  állam
tulajdonában  álló  olyan  földrészlet  területnagyságát,  amit  a  szerződés  jogosultja
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megbízottként vagy mintagazdaságként használ.”

(3) Az Nfatv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eladás,  a  haszonbérbe  adás,  és  a  csere  során a  földbirtok-politikai  irányelveknek
megfelelően kell eljárni.”

(4) Az Nfatv. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 18. § a következő
(6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az  NFK  megbízási  szerződést  köthet  a  (4)  bekezdésben  foglalt  feladatok  ellátása
érdekében a földrészlet  e  törvény szerinti  hasznosításáig,  de legfeljebb egy gazdasági  évre
terjedő  időszakra.  A megbízási  szerződés  időtartama  –  a  (6)  bekezdésben  meghatározott
kivétellel – meghosszabbítással sem lehet egy gazdasági évnél hosszabb.

(6) Ha az NFK vagy jogelődje a (4) bekezdésben foglalt feladatokat három egymást követő
évben csak megbízási szerződés útján tudta ellátni, az NFK további három évre megbízási
szerződést köthet a földrészletre.

(7) Haszonbérleti  szerződés  vagy  az  (5)  bekezdés  szerinti  megbízási  szerződés  alapján
gyakorolt  használati  jogosultságáért  ellenértékként  –  e  törvény  végrehajtására  kiadott
rendeletben  meghatározottak  szerint  –  legalább  a  földnek  az  ingatlan-nyilvántartásban
feltüntetett aranykoronában kifejezett kataszteri tiszta jövedelme kétezer-ötszáz szorosának
megfelelő forint összegű éves díjat kell fizetni.

(8) Ha  a  haszonbérleti  szerződés  alapján  a  használati  jogosultság  megszerzéséért  a
haszonbérlő ellenértéket fizetett, annak a haszonbérleti jogviszony – haszonbérleti szerződés
szerinti  –  teljes  időtartamából  egy  évre  arányosan  számított  részét  az  évente  fizetendő
haszonbér összegébe bele kell számítani.”]

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. §
Módosítás jellege: elhagyás

[58. §

Az Nfatv. következő 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. §

(1) A Nemzeti Földalapba tartozó, művelés alól kivett védett természeti terület értékesítésére
akkor van lehetőség, ha

a) az adott ingatlan közvetlenül határos azzal a magántulajdonban álló területtel, amelynek
tulajdonosa a vételi ajánlatot benyújtotta az NFK részére és
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b) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az adott ingatlan
tekintetében  megállapította,  hogy  az  ingatlan  védettségi  szintjének  fenntartása  annak
állami tulajdonból való kikerülése esetén is biztosítható és meghatározta ennek feltételeit.

(2) Osztatlan közös tulajdonban álló védett természeti terület esetében a Nemzeti Földalapba
tartozó tulajdoni hányad értékesítésére akkor van lehetőség, ha a földrészlet tekintetében az
állam kisebbségi tulajdonostársnak minősül és olyan tulajdonostárstól érkezik a vételi ajánlat,
aki az ajánlata megtételekor legalább 3 éve tulajdoni hányaddal rendelkezik.”]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. §
Módosítás jellege: elhagyás

[80. §

A Földforgalmi tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

(1) A 2014. május 1-jén meglévő
a) föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt,
b) földön  fennálló  közös  tulajdon  megszüntetése  során  a  tulajdonostárs  tulajdoni
hányadának megfelelő mértékű,
c) földön  fennálló  házastársi  vagyonközösség  megszüntetésével  a  volt  házastársak
tulajdonába kerülő, illetve
d) föld tulajdonjogának csere jogcímén történő átruházásával megszerzett

föld  területnagyságával  a  10.  §  (2)  bekezdésében,  valamint  a  16.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott földszerzési maximum túlléphető.

(2) A törvényes öröklés útján – ideértve a 6. § (3) bekezdése szerinti esetkört is – megszerzett
föld  tulajdonjogának  csere  jogcímén  történő  átruházásával  megszerzett  föld
területnagyságával a 10. § (2) bekezdésében, valamint a 16. § (1) bekezdésében meghatározott
földszerzési maximum túlléphető.”]

Indokolás 

A  beterjesztett  kormányzati  törvényjavaslat  alapján  megszűnik  a  termelőszövetkezetek,  a
korábbi TSZ-földeket kezelő nemzeti parkok és a volt állami gazdaságok kezelői joga, illetve a
TSZ-ek és (a korábban részaránytulajdonra kijelölt egykori TSZ-földek tekintetében) a nemzeti
parkok tulajdonjoga, ezek a földek az államra szállnak. Ahogyan a jogszabály fogalmaz: „Azon
földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartás szerint termelőszövetkezeti földhasználati jog van
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bejegyezve,  2021.  január  1-jén  a  törvény erejénél  fogva az  állam tulajdonába és  a  Nemzeti
Földalapba kerül.”

Az avatatlan szemlélő ennek akár még örülhetne is. Csakhogy egyáltalán nem világos, miért kell
elvenni a földet a még működő szövetkezetektől – a nemzeti parkokról nem is beszélve –, és
hogy miért lenne jobb helyen a termőföld a Nemzeti Földalapkezelőnél, mint a TSZ-eknél, vagy
a védett területek fenntartásához értő nemzeti parkoknál. Az NFA a magyar állam történetének
legnagyobb földkiárusítását bonyolította le az elmúlt években egy olyan szisztémában, amelyben
Orbán  Viktos  kedvenc  oligarchája,  Mészáros  Lőrinc  is  földvásárlásra  jogosult  „helyben  élő
családi gazdálkodó lehetett”, és amelyben a nyomott áron dobra vert földek a Mészáros, Tiborcz,
L.  Simon és hasonló Orbán-közeli  családtagokhoz,  strómanokhoz és  politikai  tettestársakhoz
kerültek.

A mostani  törvény tényleges  célját  az  mutatja  meg  a  legpontosabban,  hogy kiket  érint.  Az
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 21 200 hektár (közel 227 000 aranykorona értékű) termőföld
TSZ-földhasználati  jogállású.  Ennek több mint fele,  13 300 hektár természetvédelmi oltalom
alatt  áll,  míg közel  7  900 hektárra  nincs  természetvédelmi korlátozás bejegyezve.  Vagyis  az
érintett földek többsége védett, a nemzeti parkoktól fog átkerülni a semmilyen természetvédelmi
jártassággal  nem  rendelkező  NFA-hoz.  Egyúttal  pedig  meggyengítik  a  természetvédelmi
területen lévő földterületek védettségét szolgáló garanciákat: például az osztatlan közös tulajdon
fölszámolásánál a kiadott (névre írt) termőföldet már védett természeti területről is ki lehet adni,
ami  eddig  tilos  volt  –  mostantól  ezek  a  védett  természeti  kincsek  könnyebben  kerülnek
magántulajdonoshoz. Az sem mindegy persze, hogy kihez: akinek a birtoka közvetlenül határos
a nemzeti parki földekkel – például azért, mert már az előző földkiárusítási körben tudta, hogy
idővel a védett földeket is szabad prédává teszi az Orbán-kormány –, az elővásárlási jogot élvez.
Néhány földkategóriában ezentúl nyílt pályázat nélkül is lehet majd földet haszonbérbe venni –
láttuk már az előző ciklusokban, kik szoktak ilyen úton állami földhöz jutni, és azt is, hogy a
politikai kedvezményezettek földbérletei hogyan alakulnak át magántulajdonná.

Szintén a fideszes oligarchák további birtoknövelését szolgálja,  hogy a földtörvényben eddig
szereplő birtokmaximum (azaz felső méretkorlát) mostantól számos jogcímen átléphetővé válik,
ami a már eddig is indokolatlan mértékű birtokkoncentrációt fogja tovább gyorsítani: ezen az
úton  a  termőföld  nem a  családi  gazdaságokhoz,  hanem a  több  ezer  hektárt  bérművelésben
hasznosító  új  földesurakhoz  kerül.  További  lehetőség  a  birtokkorlát  átlépésre,  ha  nagy
agrárcégeket mintagazdasággá minősítenek – nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy kitaláljuk,
melyik  miniszterelnöki  szomszéd  vagy  családtag  agrárcége  válik  majd  villámgyorsan
mintagazdasággá,  és  juthat  majd  kedvezményes  feltételekkel  újabb  földekhez,  akár  50  éves
bérletre, a birtokmaximumon felül is.

Mindez  a  járvány  idején  történik,  amikor  a  világ  tisztességesebb  fele  az  életmentéssel  van
elfoglalva. Akik ezt kitalálták és megszavazzák, ahhoz az útonállóhoz hasonlítanak, aki megáll a
balesetet  szenvedett  autósnál,  kifosztja,  majd  segítségnyújtás  nélkül  továbbhajt.  Éppen  ezért
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jelen módosító javaslat törölné a fentebb kifogásolt részeket.
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