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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés - Vtv. 21. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

[A vadászterület különleges rendeltetését a vadászatra jogosult kérelmére a miniszter – a c) pont
esetén ha azzal a természetvédelemért felelős miniszter is egyetért – határozatban állapítja meg, ha]

„b)  a  vadászterületen  [mintagazdaság  ]a  Mészáros-család  érdekeltsége  működik  és  a
[mintagazdaság  ]Mészáros-család  érdekeltsége  által  bármely  jogcímen  használt  állami
földterület nagysága a vadászterület 50%-át meghaladja;”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Nfatv. 15. § (3) bekezdés s) pont
Módosítás jellege: módosítás

(A földbirtok-politika irányelvei:)
„s)  különleges  rendeltetésű  gazdaságok  (különösen  oktatási,  kutatási,  büntetés-végrehajtási
intézetek),  továbbá  [mintagazdaságok  ]a  Mészáros-család  érdekeltségének  működéséhez
kedvezményes föld biztosítása;”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § - Nfatv. 20/A. § (1) bekezdés

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. 



Módosítás jellege: módosítás

„20/A. §

(1)  Mintagazdasági  földhasználati  szerződés  köthető  az  e  törvény  szerinti
[mintagazdasággal]Mészáros-család érdekeltségeivel.”

Indokolás 

Látva  hazánkban  a  szakadatlanul  zajló  birtokkoncentrációt  és  a  családi  gazdaságok
versenyhátrányát, valamint figyelembe véve a kormány eddigi elhibázott vidékpolitikáját nem
tartjuk  elfogadhatónak  a  mintagazdasági  rendszer  bevezetését.  A jogalkotó  nem mutatott  fel
garanciákat  és  nem  épített  be  a  jogszabálytervezetbe  korlátokat  annak  érdekében,  hogy  a
mintagazdaságok  a  jelentős  állami  kedvezményeket  és  a  törvények  adta  előnyöket  a  közjó
szempontjai szerint legyenek kénytelenek felhasználni.
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