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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. §
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. §

(2)  Mezőgazdasági  termelőszervezet  mintagazdasággá a  következő feltételek együttes  teljesítése
esetén jelölhető ki:

a) több megyére kiterjedő, mikro- és kisvállalkozásokat is magában foglaló, az alapanyag piaci
árkockázatát  kiegyenlítő  mechanizmust  is  tartalmazó,  legalább  öt  éve  működtetett,  [a  teljes
termékpályát  átfogó  ]termékpálya  szintű  integráció  keretében  abból  a  célból  tenyészt,  tart,
illetve  vásárol  fel  állatot,  hogy azokat  részvételével  működő  és  egységes  irányítás  alatt  álló
vállalatcsoport keretében kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékként feldolgozzák;
b)  közvetlenül vagy egységes irányítás alatt  álló vállalatcsoport  tagjaként  részt vesz a  [teljes
termékpályát  átfogó  ]termékpálya  szintű  integráció  keretében  előállított  termékek
piacbővítésében,  azaz  ennek  érdekében  szorosan  együttműködik  a  termékeit  feldolgozó
vállalkozással  a  stratégia  meghatározásában,  napi  üzemszervezésben,  logisztikában,
minőségpolitikában;

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. 



c) közvetlenül vagy egységes irányítás alatt álló vállalatcsoport tagjaként a hosszú távú gazdasági
fejlesztés megalapozása érdekében a Kormánnyal stratégiai megállapodást köt vagy kötött
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül;
d) tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységben vesz részt;
e)  tevékenysége  bekapcsolható  a  közép-  és  a  felsőfokú  agrárszakmai  oktatás  legalább  egy
szintjébe.
f) engedélyezi, hogy a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről  szóló  2012.  évi  CLXVI.  törvény  végrehajtásáról  szóló  65/2013.  (III.  8.)  Korm.
rendelet alapján a kijelölő hatóság a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé jelölje ki.

(3)  A  (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  az  állam  tulajdonában  álló  mezőgazdasági
termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése esetén jelölhető ki:

a) magas színvonalon tenyészti a tevékenységi körébe utalt védett őshonos és egyéb állatfajtákat,
fenntartja  azok  állami  tulajdonban  álló  állományát,  a  fajta  tenyésztési  céljának  és  az  állam
érdekének  megfelelően  gazdálkodik  a  rábízott  állatállománnyal,  megőrzi  és  javítja  e  fajták
genetikai értékét, illetve gazdálkodását a természetvédelem érdekei mentén folytatva kiemelten
hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez;
b)  egészben vagy részben állami  tulajdonban lévő földeken való  gazdálkodásból  származóan
biztosítja  a  mindenkori  állatállomány  magas  szintű  fenntartásához  szükséges  takarmány
szükségletet;
c)  részt  vesz  a  magyar  állattenyésztés  –  ide  értve  a  halgazdálkodást  is  –  kulturális  és
idegenforgalmi célú bemutatásában.

(4)  A  mintagazdaságként  való  kijelölés  csak  a  (2)  és  a  (3)  bekezdésben  foglaltak  együttes
teljesítéséig és fenntartásáig tart.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: elhagyás

[57. §

Az Nfatv. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. §

(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet bevett egyház vagy annak belső egyházi  jogi
személye számára oktatási, vagy szociális feladatok ellátásának elősegítése érdekében

a) ingyenesen tulajdonba;
b) ingyenesen vagyonkezelésbe adható.

(2) A bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye a vagyonkezelői jogot nem adhatja
tovább.”]
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Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. §
Módosítás jellege: módosítás

88. §

A Földforgalmi tv. 34. §-a a következő [(4)-(5)](4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv  12 hónap földművessé válási átmeneti időszak lejárta
után megtagadja az örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, és a föld törvény erejénél fogva
az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül, akkor az örököst kártalanítás illeti meg. A
kártalanítás  összege  az  ingatlan  értékbecslésében  megállapított  érték,  melyből  le  kell  vonni  az
államot  mint  örököst  terhelő  hagyatéki  tartozások összegét.  Az értékbecslés  elkészítéséről  és  a
kártalanítás  megfizetéséről  a  tulajdonosi  joggyakorló  gondoskodik  a  tulajdonszerzést  követő  60
napon belül.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha az állam tulajdonszerzése azért következett
be, mert a törvényes örökös az örökséget visszautasította.

(6) A (4) bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

Indokolás 

1. 

A módosító  javaslat  beemeli  a  törvényjavaslat  szövegébe  az  1910/2015.  (XII.  11.)  Korm.
határozat rendelkezését. A javaslat (2) bekezdése kiegészítésre került egy g) ponttal, melynek
értelmében a mintagazdaság engedélyezi, hogy létfontosságú rendszerelemmé jelöljék ki. Az új
(4)  paragrafus  alapján a jövőben mintagazdaságként  való kijelölés  csak a  feltételek együttes
teljesítése estén lehetséges.

2. 

A módosító javaslat a törvényjavaslat 57. §-át kívánja elhagyni, mert a Demokratikus Koalíció
nem ért egyet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet bevett egyház vagy annak belső egyházi
jogi személye számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásával.

3. 

A módosító javaslat  12 hónap időtartamot garantál  az örökösök számára,  hogy földművessé
váljanak, illetve kimondja, hogy ezt a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni
kell.
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