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Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3636. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 12. 04. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Ftv. 23/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Ftv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

„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”

T/3636/3/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Ftv. 23/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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5. §

Az Ftv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. §

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Ftv. 23/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Ftv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

„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  a  szerződéssel  érintett  föld
fekvése szerinti területi szerve (a továbbiakban: helyi földbizottság)  az érintett földterület fekvése
szerinti  választókerület  kormánypárti  országgyűlési  képviselőjével  történt  egyeztetést  követően
állást foglal arról, hogy az adásvételi szerződés megfelel-e”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/5/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Ftv. 23/A. § (1) bekezdés új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

Az Ftv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

„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  a  szerződéssel  érintett  föld
fekvése szerinti  területi  szerve (a  továbbiakban:  helyi  földbizottság)  állást  foglal  arról,  hogy az
adásvételi szerződés megfelel-e

a) a kormányközeli földesurak igényeinek teljes körű kiszolgálásának,
vonatkozó általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Ftv. 23/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Ftv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

„(2)  A  23.  §  (3)  bekezdésben  meghatározott  esetben  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  a
rendelkezésére  álló  okiratok (pl.:  Fidesz  pártigazolvány),  a  jegyzékben  szereplő  valamennyi
elővásárlásra  jogosult  elfogadó  jognyilatkozatának  és  az  általa  készített  jegyzék  másolatának
megküldésével  haladéktalanul  megkeresi  a  helyi  földbizottságot  állásfoglalásának  beszerzése
céljából.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.

4



Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ftv. 24. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Ftv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. §

(1)  [A  ]a  Fidesz  helyi  [földbizottság]szervezetének a  feladatkörébe  tartozó  ügyben  a
mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének beérkezésétől számított 30 napon belül adja ki az
állásfoglalását.”

T/3636/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 8. 

T/3636/8/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén nyelvhelyességi szempontból pontosítandó. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/8/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ftv. 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Ftv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  [A  ]a  Fidesz  helyi  [földbizottság]szervezete az  adás-vételi  szerződést,  valamint  a
csereszerződést  és  a  jegyzékben  szereplő  valamennyi  elővásárlásra  jogosult  elfogadó
jognyilatkozatát a köztudomású tények és legjobb ismeretei, valamint a (3) bekezdésben foglaltak
szerint  beszerzett  információk  együttes  –  kormányrendeletben  meghatározott  módon  történő  –
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mérlegelése  alapján  az  e  törvényben foglalt  földbirtok-politikai  célok  megvalósulása  érdekében
abból a szempontból értékeli és támogatja vagy nem támogatja, hogy az ügylet alkalmas-e arra,
hogy”

T/3636/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 8. 

T/3636/8/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén nyelvhelyességi szempontból pontosítandó. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/8/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ftv. 24. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Ftv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) [A ]a Fidesz helyi [földbizottság]szervezete a (2) bekezdésben foglaltak szerinti állásfoglalása
megtételekor vizsgálhatja, hogy”

T/3636/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 7., 8. 

T/3636/8/3. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén nyelvhelyességi szempontból pontosítandó. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/3636/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ftv. 24. § (3) bekezdés a)-c) pont
Módosítás jellege: elhagyás

6. §

A Ftv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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;]”

T/3636/15/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 10., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
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Módosítópont: T/3636/15/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ftv. 24. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

6. §

A Ftv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(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.]”

T/3636/15/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 10., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ftv. 27. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Ftv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv – a 23. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl –
az adás-vételi szerződés és a csereszerződés jóváhagyását megtagadja

a) ha a helyi földbizottság az állásfoglalása alapján egyik elővásárlásra jogosulttal és az adás-
vételi  szerződés  szerinti  vevővel  sem  támogatja  az  adás-vételi  szerződés  jóváhagyását,  míg
csereszerződés  esetén  a  [helyi  földbizottság  az  állásfoglalása  alapján  bármelyik  szerződő
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féllel  ]térség kormánypárti  képviselője,  annak valamely családtagja,  barátja,  volt  osztálytársa,
strómanja, műkörmöse, párttársa, szomszédja, volt szomszédja, traktorosa vagy bármely általa
megnevezett személy nem támogatja a csereszerződés jóváhagyását,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Ftv. 30. § (3) bekezdés új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

A Ftv. 30. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a 27. §-ban foglaltak alapján az adás-vételi szerződés
jóváhagyását megtagadja, erről a 27. §

c)  a  helyi  Fidesz  szervezet  állásfoglalásának  beérkezése  napját  megelőző  naptól  számított  1
nappal előbb, telefonon történő egyeztetés során tájékoztatást ad az érintett félnek, amennyiben
az jó ismerőse

belül döntést hoz.”

T/3636/10/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén nyelvhelyességi és kodifikációs 
szempontból pontosítandó. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/3636/15/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Ftv. 30. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

8. §
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A Ftv. 30. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„[(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.]”

T/3636/15/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 10., 13. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Ftv. 55. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az Ftv. 55. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A [mezőgazdasági igazgatási szerv ]Fidesz döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Ftv. 67/A. § (1) bekezdés 
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Ftv. a következő 67/A. §-sal egészül ki:

„67/A. §
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(1) Ha a 63. §-ban foglalt bírság kiszabása ellenére a földtulajdonos 6 hónap elteltével sem állítja
helyre a jogszerű állapotot és nem tudja igazolni, hogy kormányközeli földesúr lenne, úgy

a)  a  Fidesz  helyi  [földbizottság]szervezete által  támogatott  elővásárlásra  jogosultat,  ennek
hiányában
b) ha a kötelezett elővásárlási jogát gyakorolva szerezte meg a föld tulajdonát, az eredeti adás-
vételi szerződés szerinti vevőt, majd ezt követően
c) az államot

az érintett földterület vonatkozásában az eredeti vételáron, e törvény alapján vételi jog illeti meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés - Fétv. 28. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1) A Fétv. 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult kezelni)

„a) a természetes személy ügyfél
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) állampolgárságát,
ac) lakcímét,
ad)  személyi  azonosítóját  a  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének  nyilvántartásáról
szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében,
ae) adóazonosító jelét vagy adószámát,
af) kamarai tagsági azonosító számát[.],
ag) politikai szimpátiáját.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/3/2.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés - Fétv. 28. § (1) bekezdés a) pont af) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1) A Fétv. 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult kezelni)

„a) a természetes személy ügyfél
af) [kamarai]Fidesz tagsági azonosító számát.”

T/3636/3/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés - Fétv. 28. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Fétv. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

T/3636/3/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Fétv. 102. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A Fétv. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

T/3636/3/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 17., 18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/3636/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. §
Módosítás jellege: módosítás

31. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 15. [napon]évben lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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