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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. §
Módosítás jellege: elhagyás

[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

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. 



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.”]

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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