
Az állami erdőgazdasági társaságok 
ingatlan- és birtokügyei

A földművelésügyi miniszter tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok 

ingatlanügyleteivel kapcsolatos miniszteri 
nyilatkozatok, alapítói határozatok kiadásának 

rendje



Jogszabályi háttér

• A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.)

• A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (Nfar.)

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv)

• Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)

Korm. rendelet (Ávr)

• (A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.))

• A földművelésügyi miniszter a Magyar Állam tulajdonában álló

ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos előzetes miniszteri

nyilatkozatok és a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó

gazdasági társaságok ingatlanügyleteivel kapcsolatos miniszteri

nyilatkozatok, alapítói határozatok kiadásának rendjéről szóló 8/2014.

(XI. 28.) FM utasítása



Nyilatkozatok

Miniszteri egyetértő 
nyilatkozat

( speciális – szakmai 
– jogkör)

Alapítói határozat 
(tulajdonosi –

általános – jogkör)

Felügyelőbizottsági 
határozat

Vezérigazgatói 
kérelem



I. NFA vagyoni kör:

A. A Nemzeti Földalapba tartozó védett természeti területek és a Natura 2000
területek vagyonkezelésbe adására, tulajdonjogának bármely jogcímen történő
átruházására csak a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése esetén
kerülhet sor.

B. Az állam 100%-os tulajdonában álló erdő, továbbá erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelésbe adásához az
erdőgazdálkodásért felelősminiszter egyetértése szükséges.

II. MNV Zrt vagyoni kör:

A. védett természeti területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott 
ingatlan vagyonkezelésbe adásához a védettség jellege szerint felelős miniszter 
előzetes egyetértése szükséges. (Ávr. 8. szakasz (4) bekezdése)

B. védett természeti területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott 
ingatlan tulajdonjogának átruházásához a védettség jellege szerint felelős miniszter
előzetes egyetértése szükséges. (Ávr. 25. szakasz (5) bekezdése)

Miniszteri nyilatkozatok



A nyilatkozatok kiadásának eljárásrendje
• Tárcánk mindig a tulajdonosi joggyakorló megkeresésére jár el (MNV Zrt,

NFA)

• Alapító határozat kiadása: Földvagyon-gazdálkodási Főosztály kéri be a
szükséges dokumentumokat és rakja át azokat az Intézményfelügyeleti és
Perképviseleti Főosztály részére

• Miniszteri nyilatkozat kiadása- NFA vagyoni kör

A. természetvédelemért felelős jogkör- területileg illetetés NPI
szakvéleménye alapján

B. erdőgazdálkodásért felelős jogkör

• Miniszteri nyilatkozat kiadása- MNV Zrt. vagyoni kör

A. természetvédelemért felelős jogkör- területileg illetetés NPI
szakvéleménye alapján



„Speciális esetek”- birtokügyek- megjegyzések-

kérdések

• Ha meghatalmazott (ügyvédi iroda) keresi meg a vagyonkezelőt- NFA 
tájékoztatása

• Szolgalmi jog bejegyzése- nem jár a vksz. Módosításával

• Lehetőség van vagyonkezelői jog cserére, akár NPI-kkel



Köszönöm a figyelmet!


