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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága, valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottsága 
(a továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti 
támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, T/16103. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16103/4-13. számú 
módosító javaslatokat. 
 

A Mezőgazdasági bizottság – mint első helyen kijelölt bizottság – a 2005. június 6-i 
ülésén alakítja ki állásfoglalását. 

 
A Szociális és családügyi bizottság  - mint kijelölt bizottság – megállapította, hogy nem 

érkezett a feladatkörébe tartozó módosító javaslat. 
 

A Költségvetési bizottság 2005. május 31-i ülésén az előterjesztő csak tárca álláspontot 
közölt, ezért az ajánlás csak ezt tartalmazza. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak 
szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a 
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § u) pont 2. alpontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő új 
u) ponttal egészül ki:/  
 

/E törvény alkalmazásában/  
 
„/u) a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása keretében/ 
 
2. mezőgazdasági termelő: a külön jogszabály szerinti nyugdíj előtti támogatás igénylését 

megelőző tíz éve mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató, külön jogszabály szerint 
nyilvántartásba vett, főfoglalkozású őstermelő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, valamint családi 
gazdálkodó. [főfoglalkozású őstermelő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, valamint családi 
gazdálkodó, akit külön jogszabály szerint nyilvántartásba vettek;]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 



 3

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Tft. 3. § u) pont 2. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő új 
u) ponttal egészül ki:/  
 

/E törvény alkalmazásában/  
 
„/u) a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása keretében/  
 
2. [mezőgazdasági termelő] mezőgazdasági üzemet átruházó személy: a külön jogszabály 

szerinti nyugdíj előtti támogatás igénylését megelőző tíz éve mezőgazdasági termelő tevékenységet 
folytató főfoglalkozású őstermelő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, valamint családi gazdálkodó, 
akit külön jogszabály szerint nyilvántartásba vettek.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 9. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/12. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, 

 
 
 

3. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Tft. 3. § u) pontját 
új 4. alponttal javasolja kiegészíteni:  

 
 
/(1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő új 

u) ponttal egészül ki:/  
 

/E törvény alkalmazásában/  
 
„/u) a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása keretében/ 
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”4. Mezőgazdasági dolgozó: az a legalább 55 éves, de még rendes nyugdíjkorhatár alatti 
személy, aki az előző öt évben munkaidejének legalább felét a munkában közreműködő 
családtagként vagy mezőgazdasági dolgozóként mezőgazdasági munkavégzéssel tölti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. § 72. 
pont p) alpontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 
3. §-ának 72. pontja a következő új p) ponttal egészül ki:/ 
 

/Adóterhet nem viselő járandóság:/  
 

„p) a termőföldről szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági termelő részére külön 
jogszabály alapján juttatott nyugdíj előtti támogatás egy hónapra eső összegének a havi 
[minimálbért] kötelező legkisebb munkabért meg nem haladó része.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében a Szja. tv. 3. § 72. 
pont p) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 
3. §-ának 72. pontja a következő új p) ponttal egészül ki:/ 
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/Adóterhet nem viselő járandóság:/  

 
„p) a termőföldről szóló törvényben meghatározott [mezőgazdasági termelő] 

mezőgazdasági üzemet átadó személy részére külön jogszabály alapján juttatott nyugdíj előtti 
támogatás [egy] három hónapra eső összegének három [a] havi minimálbért meg nem haladó 
része.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 2. § (1) és (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. 
tv.) 3. §-ának 72. pontja a következő új p) ponttal egészül ki:  
 

/Adóterhet nem viselő járandóság:/  
 
„p) a termőföldről szóló [törvényben] 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a 

u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelő részére külön jogszabály 
alapján juttatott nyugdíj előtti támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért meg nem 
haladó része.””  

 
 
„(2) Az Szja. tv. 7. §-a (1) bekezdésének t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket/  
 
„t) a [termőföldről szóló törvényben meghatározott] mezőgazdasági termelő nyugdíj 

előtti támogatása jogosultsága feltételeként megvalósuló termőföld értékesítéséből származó 
bevételt;”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési biz. ülésén egyetért, a 
Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet, 
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7. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. § (1) és (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 

„(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. §-a (1) 
bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

/Mentes az ajándékozási illeték alól:/  
 
„h) termőföld megszerzése ajándékozással a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a 

továbbiakban: Tft.) 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők 
nyugdíj előtti támogatása feltételeként,”” 

 
 
„(3) Az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
/Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól/  

 
„g) termőföld megszerzése [a termőföldről szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. 

alpontjában meghatározott] mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása feltételeként,”” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője a Költségvetési biz. ülésén egyetért, a 
Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet, 

 
 
 

8. Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 16. § (1) bekezdés h) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/4. § (2) A Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

/Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § 
szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl – az, aki/  
 

„h) rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban, 
gyermeknevelési támogatásban, [munkanélküliek jövedelempótló,] valamint a mezőgazdasági 
termelők nyugdíj előtti támogatásában részesül, továbbá” 
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Indokolás: Lásd a T/16103/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz. ülésén egyetért, a 
Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet, 

 
 
 

9. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésében a Tbj. 22. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/4. § (3) A Tbj. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(1) A 4. § a) pont 4-5. alpontjában megjelölt foglalkoztatót a munkanélküli ellátás után a 
19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék megfizetésének 
kötelezettsége, az ápolási díj összege, valamint a 4. § a) pont 9. alpontjában megjelölt 
foglalkoztatót a [mezőgazdasági termelők] mezőgazdasági üzemet átruházó személyek nyugdíj 
előtti támogatásának összege után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű 
nyugdíjbiztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége terheli. Amennyiben az átruházó a 
tagállam által fizetett rendes nyugdíjellátásban részesül, a korengedményes nyugdíjazási támogatást 
a tagállam által fizetett nyugdíj összegének figyelembevételével kiegészítésként kell odaadni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslatot új 6. §-sal javasolják 
(a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„6. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti 
támogatásának részletes szabályait külön rendeletben szabályozza.” 
 

 
Indokolás: Lásd a T/16103/9. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 2.  
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 
 
 
 
 


