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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Szűkségesnek látja-e a jogszabályok módosítását a term őföldek minőségi osztályb a
sorolása ügyében?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Képviselői munkám során több alkalommal is megkerestek földtulajdonosok az alább i
problémával:

A termőföldek minőségének meghatározása az un. földminősítési eljárás során történik a
földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999 . (XII. 22.) FVM rendelet elő írásai
alapján. A rendelet szerint „a mez ő- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas ,
illetve alkalmassá tett föld minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét, aranykoron a
értékét osztályba sorozással kell megállapítani .” A Rendelet 4 . § (1) bekezdése tartalmazza az
osztályba sorozás kötelező eseteit.

A legtöbb földterület minőségi osztálya és aranykorona értéke több évtizeddel ezel őtt lett
megállapítva, sok esetben nem tükrözi a valóságot . A termőföldek bérlet útján történő
hasznosításánál a bérleti díj kiszámíthsának alapját a föld minősége képezi, mivel az
kihatással van a várható terméshozamra . Több esetben előfordult, hogy a Földhivatal a
földtulajdonos szakértői vizsgálattal is alátámasztott átminősítési kérelmet elutasította, mivel



a rendeletben fennálló osztályba sorozási okok nem álltak fenn. A rendelet 4 . § (1) bekezdés e
azonban nem az átminősítés lehetséges, hanem azok kötelez ő eseteit sorolja fel, elviekben
nem kizárva az ezen okokon kívülálló osztályba sorozás iránti kérelmet sem .

A többnyire kárpótlás útján néhány tíz hektárnyi földterülethez jutott tulajdonosok, akik nem
maguk hasznosítják terűleteiket, hanem bérlet útján m űveltetik azt, fontos jövedelem
kiegészítésként tartják számon a bérleti díjat. Az osztályba sorozási eljárás százezre s
illetékének megfizetése után joggal várhatják el azt, hogy területeik a valós min őségüknek
megfelelő besorolást megkapják.

Kérdezem a Tisztelt Miniszter Urat : szükséges-e a hatályos jogszabályok módosítása a kérdés
megnyugtató rendezése ügyében, avagy a hatósági gyakorlattal ellentétben a fennáll ó
jogszabályok is lehetőséget biztosítanak a termőföld osztályba sorozásának a rendeletben
felsoroltakon kívüli okból történő megváltoztatására? Mit kíván tenni a Kormány a
magyarországi termőföld állomány osztályba sorozása és aranykorona értéke meglév ő,
sokszor a valósággal nem egyező adatainak helyesbítése ügyében? Az adatbázis aktualizálását
minden esetben az adott termőföld tulajdonosa kell-e, hogy több mint százezer forinto s
költségen elvégeztesse?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014. július 18.

Tisztelettel :
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