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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Ftv. 23/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

„23/A. §

(1)  Az adás-vételi  szerződés  jóváhagyására irányuló eljárásban az agrárgazdasági  tevékenységet
folytatók kötelező tagságán, és a tagok egyenlő szavazati jogán alapuló, köztestületként működő
[Magyar Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési  Kamarának ]Fidesz  a  szerződéssel
érintett föld fekvése szerinti területi szerve (a továbbiakban: helyi földbizottság) állást foglal arról,
hogy az adásvételi szerződés megfelel-e”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés - Fétv. 28. § (1) bekezdés a) pont af) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

(A mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult kezelni)
„a) a természetes személy ügyfél

af) [kamarai]Fidesz tagsági azonosító számát.”

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: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés - Fétv. 28. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3)  A  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  általa  kezelt  (1)  bekezdés  szerinti  adatokat  az
ingatlanügyi hatóság részére, valamint a 35. §-ban meghatározott módon, az (1) bekezdés szerinti
adatok közül az ügyfél nevét vagy megnevezését, lakcímét vagy székhelyét és az állampolgárságra
vonatkozó  adatát,  valamint  [kamarai]fideszes tagsági  azonosító  számát  a  helyi  földbizottság
részére adhatja át.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Fétv. 102. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2)  A  helyi  földbizottság  üléséről  a  [Kamara]Fidesz internetes  honlapján,  illetve  a
[Kamara]Fidesz illetékes területi szerve hirdetőtábláján tájékoztatót tesz közzé.”

Indokolás 

1-4. 

A törvénymódosítás számtalan ponton nem elég életszerű, nem követi le kellő pontossággal
a  mai  magyar  valóságnak  megfelelő  gyakorlatot.  Ebből  adódóan  a  jogszabályt
figyelmetlenül használó állampolgár könnyen eshet abba a hibába, hogy ugyan a törvény
betűjének megfelelően jár el,  mégsem tudja érvényesíteni  igazát.  Mindezek orvoslására
nyújtottam  be  a  módosító  javaslatot.  Elfogadása  esetén  a  jogszabály  sokkal  inkább
igazodna a valós gyakorlathoz és nem ringatna senkit hamis illúziókba.
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