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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ftv. 24. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3)  A  helyi  földbizottság  a  (2)  bekezdésben  foglaltak  szerinti  állásfoglalása  megtételekor
vizsgálhatja, hogy

[a) a  vevő  vagy  a  jegyzékben  szereplő  elővásárlásra  jogosult  és  közeli  hozzátartozói
tulajdonában, használatában a föld fekvése szerinti településen, vagy annak közigazgatási
határától  számított  húsz  kilométeres  körzetén  belül  hány  darab,  mekkora  térmértékű,
művelési ágú és aranykorona értékű föld található, azok hol helyezkednek el, és azon milyen
gazdálkodást folytatnak;
b) a föld fekvése szerinti  településen, vagy annak közigazgatási határától számított húsz
kilométeres  körzetén  belül  az  a  mezőgazdasági  termelőszervezet,  amelyben  a  vevő,  a
jegyzékben  szereplő  elővásárlásra  jogosult  vagy  ezen  személyek  közeli  hozzátartozója
tulajdoni részesedéssel rendelkezik, mekkora térmértékű és aranykorona értékű földterület
használója, és azon milyen gazdálkodást folytat;
c) a  vevő  vagy  a  jegyzékben  szereplő  elővásárlásra  jogosult  és  közeli  hozzátartozói  az
adásvételi  szerződést  megelőző  három  éven  belül  kötöttek-e  egymással  a  vevő  vagy
elővásárlásra  jogosult  tulajdonában  levő  földnek  a  közeli  hozzátartozó  tulajdonát
eredményező jogügyletet,  és ha igen, akkor ez a föld kinek a használatában áll,  és azon
milyen gazdálkodást folytatnak;]”

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: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ftv. 24. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

„[(4) A föld  értéke  megállapítása  során  piaci  összehasonlító  adatokon  alapuló  forgalmi
értékbecslés  nem  alkalmazható.  Erdőnek  minősülő  föld  kivételével  a  föld  értékét
hozamszámításon alapuló  értékelési  módszerrel  kell  megállapítani.  Erdőnek minősülő  föld
esetében az erdőtalaj és a faállomány értékét együttesen kell megállapítani, amelynek során az
erdőtalaj  értékét  az  erdő  örökös  járadékából,  míg  a  faállomány  értékét  a  potenciális
véghasználatból levezetett jelenérték szerint kell kiszámítani. A földön létesített felépítmény
értékét nettó pótlási költség alapú értékbecsléssel kell megállapítani.]”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Ftv. 30. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

„[(5) A mezőgazdasági  igazgatási  szerv  döntésével  szemben  fellebbezésnek  nincs  helye.  A
közigazgatási  perben  a  bíróság  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  helyi  földbizottság
állásfoglalásán alapuló döntését nem változtathatja meg.]”

Indokolás 

1. 

A módosítás  lehetővé  tenné,  hogy  az  agrárkamara  nem  csupán  gazdálkodók  adataihoz,  és
gazdálkodásuk  körülményeihez  kapcsolódó  információk  birtokába  jusson,  de  azok
hozzátartozóira  is  kiterjedne  az  adatgyűjtési  lehetőség.  A  Polgári  Törvénykönyv  közeli
hozzátartozó  szerinti  fogalmának  alkalmazása  indokolatlanul  széles  személyi  kör  adataira
terjesztené ki a kamarák hatáskörét, ami a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos
alapjogot is indokolatlanul korlátozza.

2. 

A termőföld-tulajdonosok érdekeinek súlyos sérelmét jelentené, ha kizárásra kerülne a forgalmi
értékbecslés alkalmazása. Az érték meghatározása szempontjából ugyanis csupán egyetlen elem
a hozamképesség megállapítása, olyan körülmények is jelentősen befolyásolják a föld értékét,
mint  az  adott  földterület  nagysága,  elhelyezkedése,  közforgalmú  utakhoz  való  közelsége,
mezőgazdasági/faipari üzem közelsége stb.
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A szabályozás  így  a  földterületek  leértékelődéséhez  vezetne,  amely  különösen  hátrányosan
érintené a családi gazdálkodókat.

3. 

A Javaslat arra tekintettel kívánja meszüntetni a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése elleni
fellebbezést, hogy az agrárkamara ma képtelen eleget tenni azon törvényi előírásnak, hogy a
mérlegelési  jogkörben hozott  döntését taxatíve meghatározott  feltételekre alapozza.  Ez annak
világos  beismerése,  hogy  az  agrárkamara  úgy  kíván  alapvetően  közigazgatási  útra  tartozó
döntéseket hozni, hogy a közigazgatásra vonatkozó jogszabályok alól már kibújna.

Ezt  erősíti,  hogy  a  Javaslat  a  bíróságok  azon  jogát  is  megvonná,  amellyel  a  felülvizsgált
határozatokat megváltoztathatták.
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