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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (1) bekezdés - Nfatv. 18. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(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.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés - Nfatv. 18. § (1e) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

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

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés - Nfatv. 18. § (1g) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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. 



„(1g)  A Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  hasznosítása  során  a  haszonbérleti  és  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
[megbízottként]haszonbérlőként vagy [mintagazdaságként]megbízottként használ.”

Módosítópont sorszáma: 4.
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

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.”]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § új p) pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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103. §

A Földforgalmi tv.
p) 44. § (1) bekezdésében a „20” szövegrész helyébe az „50”;

szöveg lép.

Indokolás 

1. 

A törvényjavaslat  mintagazdasági  földhasználati  szerződésnek  nevezi  el  a  mintagazdasággal
kötendő  szerződést,  amely  kontraktus  –  minden  lényegi  elemét  tekintve  –haszonbérleti
szerződés. Az elnevezés azonban nem csupán formai kérdés, mert azzal jár, hogy az e névvel
illetett haszonbérleti szerződésre a többi haszonbérlettől eltérő, egészen más szabályokat lehet
előírni. A törvényjavaslat éppen ezt teszi. Kivételeket és kedvezményeket biztosít a Földforgalmi
törvény és az Nfatv. egyes előírásai alól (birtokmaximum, nyilvánosság, ellenérték stb.). Ez a
jogalkotási módszer kazuisztikus jellegű, és alappal veti fel azt, hogy nem jogalkotásról, hanem
egyedi (kivételes) igények kielégítéséről van szó. Ezen az úton elindulva – csak idő és érdek
kérdése  –  eljuthatunk  az  „őstermelői  földhasználati  szerződés”,  a  „családi  gazdasági
földhasználati  szerződés”  illetve  más  néven  nevezett  földhasználati  szerződések
intézményesítéséhez,  ami  földhasználati  és  piaci  káoszt  eredményezhet.  A magyar  agrárium
versenyképességének megóvása érdekében ne lépjünk erre az útra. Az állam, mint tulajdonos
ugyanolyan szabályokkal adja bérbe a földjét, mint bármely más földtulajdonos; s ha e szabályok
nem  megfelelőek,  akkor  inkább  e  generális  szabályokat  módosítsa.  E  célokból  a  módosító
javaslat  eltörli  az  állami  földek  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  útján  való
hasznosításának a jogi lehetőségét.

2-3. 

Az 1. pontban jelzett kivételezések egy csokrának módosítási javaslatait tartalmazza a 2. számú
módosítópont. Nincs jogszerű, vagy piaci (versenyképességi, hatékonysági) indoka annak, hogy
csak a mintagazdaság bérelhesse a földjét megnyugtatóan hosszú ideig. Az Nfatv. 18. §-nak az e
módosítópontban  javasolt  szövege értelmében a  birtokmaximumba nem kell  beleszámítani  a
használt állami földek egyetlen négyzetcentiméterét sem egyetlen foldhasználó esetében sem.

4. 

Az elhagyni javasolt rendelkezés pontosan illusztrálja az 1. módosítópont indokolását, miszerint
a  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  –  haszonbérleti  szerződés.  Olyan  haszonbérleti
szerződés, amit a mintagazdasággal kötnek.

5. 
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A  mezőgazdaság  versenyképességének  alapfeltétele  a  földhasználat  hosszú  távra  szóló
biztonsága.  A magyar  mezőgazdasági  földhasználat  több mint  50%-a bérelt  területen valósul
meg. A módosító javaslat osztja a törvényjavaslat előterjesztőinek az álláspontját, hogy a bérleti
idő  jelenlegi  maximuma  (20  év)  nem  igazodik  a  versenyképességüket  javítani  szándékozó
gazdálkodók  (beruházók,  innoválók)  igényeihez.  Ezért  a  bérleti  idő  maximumát  50  évre
javasolja  megemelni,  de  nem  csupán  a  mintagazdaság,  hanem  valamennyi  földhasználó
esetében.
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