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Az Országgyűlés 

 
 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Gazdasági 
bizottságának 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

szóló T/16103. sz. törvényjavaslat 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/16103/14. számú ajánlással!) 
 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, a 
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/16103/15-16. számú kapcsolódó módosító 
javaslatokat. (I. fejezet) A Mezőgazdasági bizottság T/16103/17-18. szám alatt további 
módosító javaslatokat nyújtott be. 
 

A jelen kiegészítő ajánlás tartalmazza továbbá a Mezőgazdasági bizottság, mint első 
helyen kijelölt bizottság állásfoglalásait a T/16103/14. sz. ajánlás 1-10. számú pontjait illetően. 
(II. fejezet) 

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

érkezett a feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító indítvány.  
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I. 
 
 

1. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a termőföldről 
szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § u) pontja 1-3. alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/1. § (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/ 
 

„1. mezőgazdasági [termelő tevékenység] termelőtevékenység: növénytermelési, 
állattenyésztési, vegyes gazdálkodási tevékenység, növénytermelési, állattenyésztési 
szolgáltatás, erdőgazdálkodási termék-előállítás, erdőgazdálkodási szolgáltatás, 
vadgazdálkodási (kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (kivéve a 
halászati szolgáltatást) tevékenység;  
 

2. mezőgazdasági termelő: a külön jogszabály szerinti nyugdíj előtti támogatás 
igénylését megelőző tíz éve mezőgazdasági [termelő tevékenységet] termelőtevékenységet 
folytató főfoglalkozású őstermelő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, valamint családi 
gazdálkodó, akit külön jogszabály szerint nyilvántartásba vettek;  
 

3. főfoglalkozás: a mezőgazdasági termelő külön jogszabály szerint számított 
árbevételének/bevételének több mint ötven százaléka saját nevében folytatott mezőgazdasági 
[termelő tevékenységből] termelőtevékenységből származik.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/18/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2. 
 

A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Tft. 10. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A Tft. 10. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 

„(6) A mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása feltételeként megvalósuló – a 
mezőgazdasági [termelő tevékenységet] termelőtevékenységet folytató mezőgazdasági termelő 
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– termőföld értékesítése esetén a vásárló tulajdonjog [ingatlan nyilvántartási] ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell a támogatás elnyerését igazoló 
okiratot.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/18/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Farkas Imre és Jauernik István 
képviselők T/16103/6. számú módosító javaslatához (a T/16103/14. sz. ajánlás 4. pontja) – 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 
javasolja: 
 

/2. § (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, annak 
segítő családtagja, alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott nyugdíj előtti 
támogatás egy hónapra eső összegének a havi minimálbért meg nem haladó része.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/15. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4. Kékkői Zoltán képviselő - kapcsolódva saját T/16103/10. számú módosító 
javaslatához (a T/16103/14. sz. ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében a 
Szja. tv. 3. § 72. pont p) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
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/2. § (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] 

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

Indokolás: Lásd a T/16103/16. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

5. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 3. § (3)-(4) bekezdésének, az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 26. § (1) bekezdése g) 
pontjának és (5) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

„[(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,”  
 
 

(4) Az Itv. 26. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(5) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti mentesség esetén a mentességre való 
jogosultságot a vagyonszerző félnek kell igazolnia. A támogatás elnyerését igazoló okiratot 
a földhivatalhoz benyújtásra kerülő adásvételi szerződéshez kell csatolnia, mely okiratot 
az adásvételi szerződés másolatával a földhivatal a 92. § (1) bekezdés szerint továbbítja az 
illetékhivatalnak.”]” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/17/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésében a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 22. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(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] 
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 nyugdíj előtti 
támogatásának összege után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjbiztosítási 
járulék megfizetésének kötelezettsége terheli.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/18/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. § (5) bekezdésében a Tbj. 26. § (4) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

[(5) A Tbj. 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési 
támogatás, illetve a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása után a 
foglalkoztatót [4. § a) pont 5., illetve 9. alpont] terhelő nyugdíjbiztosítási járulékot a 
központi költségvetés fizeti.”] 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/17/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. § (5) bekezdésében a Tbj. 26. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(5) A Tbj. 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(4) A gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, 
illetve a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása után a foglalkoztatót [4. § a) pont 
5., illetve 9. alpont] terhelő nyugdíjbiztosítási járulékot a központi költségvetés fizeti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16103/18/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

II. 
 
 

A Mezőgazdasági bizottság, mint első helyen kijelölt bizottság állásfoglalásai  a 
T/16103/14. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében. 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. támogatja egyetért 
2. nem támogatja nem ért egyet 
3. nem támogatja nem ért egyet 
4. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
5. nem támogatja nem ért egyet 
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
7. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
9. nem támogatja nem ért egyet 
10. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 9. 
 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi  

bizottság elnöke 
 
 
 


