
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/9932/14.

Benyújtás dátuma: 2020-04-08 19:40

Parlex azonosító: PVYTAOT50001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek 
tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

[A (4) bekezdés alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül a következő sorrend szerint az
az ügyfél, aki vagy amely – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok
másként nem rendelkeznek e dátumról – a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára
vonatkozóan, az általa igényelt terület vonatkozásában]

„c)  haszonbérleti,  felesbérleti,  részesművelési,  szívességi  földhasználati,  rekreációs  célú
földhasználati  vagy  alhaszonbérleti  szerződés,  továbbá  –  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról  szóló  2013.  évi  CCXII.  törvény  70.  §-a  vagy  76.  §-a  szerinti  –
használatmegosztásról szóló vagy többlethasználati megállapodás, a Nemzeti Földalapról szóló
2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ideértve nemzeti
park igazgatóság által kötött szerződést is), a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervvel kötött
[mintagazdasági  ]földhasználati  szerződés,  valamint  akit  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek
forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény 65.  §-a  szerint  a  föld  kényszerhasznosítójaként
jelöltek  ki,  a  bíróság  ideiglenes  intézkedése  alapján  földhasználó,  továbbá  honvédelmi
rendeltetésű  terület,  vagy  honvédelmi  célra  feleslegessé  nyilvánított  terület  esetében  annak
használatára szerződés alapján jogosult,”

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. 



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] működéséhez kedvezményes föld biztosítása;”

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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