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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Európai 
integrációs ügyek bizottsága, Gazdasági bizottsága, valamint Környezetvédelmi bizottsága 
megvitatta a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló, T/9583. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9583/5-39. számú 
módosító javaslatokat. 
 
 Dr. Medgyasszay László a T/9583/9. számú indítványát visszavonta! 
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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.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. §-ában a 
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § o) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő 
o)-t) pontokkal egészül ki:/ 
 
 "o) önálló vállalkozó: az egyéni vállalkozó, [az egyéni cég] a családi gazdálkodó, az 
őstermelő, vagy az önfoglalkoztató;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/14. számú és a T/9583/30. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a Tft. 3. § q) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő 
o)-t) pontokkal egészül ki:/ 
 
 "q) termőföldnek nem minősülő ingatlan: a termőföldnek nem minősülő földrészlet, [az 
ilyen földrészlet és a rajta lévő épület, építmény együttesen, a földtől tulajdonjogilag 
elváló épület, építmény, az önálló ingatlanként nyilvántartott lakás és nem lakás céljára 
szolgáló helyiség] egyéb önálló ingatlan, továbbá a tanya;" 
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Indokolás: Lásd a T/9583/39/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Tft. 3. § q) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő 
o)-t) pontokkal egészül ki:/ 
 
 "q) termőföldnek nem minősülő ingatlan: a termőföldnek nem minősülő földrészlet, az 
ilyen földrészlet és a rajta lévő épület, építmény együttesen, a földtől tulajdonjogilag elváló 
épület, építmény, az önálló ingatlanként nyilvántartott lakás és nem lakás céljára szolgáló 
helyiség[, továbbá a tanya];" 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Balogh József képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Tft. 3. § r) és s) pontjainak 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő 
o)-t) pontokkal egészül ki:/ 
 
 "r) elsődleges lakóhely: az a lakás, vagy lakás céljára szolgáló egy vagy több 
lakóhelyiségből álló épület, vagy épületrész, [továbbá belterületen lakásépítés céljára 
kialakított telek,] ahol a tagállami állampolgár életvitelszerűen kíván tartózkodni; 
 

s) másodlagos lakóhely: az a lakás, vagy lakás céljára szolgáló egy vagy több 
lakóhelyiségből álló épület, vagy épületrész, [továbbá belterületen lakásépítés céljára 
kialakított telek,] ami nem minősül elsődleges lakóhelynek;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Tft. 3. § t) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. §-a a következő 
o)-t) pontokkal egészül ki:/ 
 
 "t) tagállami állampolgár: az Európai Unió tagállamának állampolgára[, az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a 
nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára]." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Tft. 7. §-a (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállami 
állampolgárra, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként [kíván letelepedni] három 
éve letelepedett Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan, jogszerűen 
Magyarországon [lakik és] folytat mezőgazdasági tevékenységet." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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7.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 2. §-ában a Tft. 7. 
§-a (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/A Tft. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállami 
állampolgárra, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni 
Magyarországon, vállalja az ezzel járó kötelezettségeket, [és] legalább három éve 
folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik, és saját nevében, saját kockázatára folytat 
mezőgazdasági tevékenységet." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/15. számú és a T/9583/31. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Balogh József képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Tft. 7. §-a (2) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállami 
állampolgárra, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni 
Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik és 
folytat mezőgazdasági nem szolgáltató tevékenységet." 
 

T/9583/27. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 
8/A. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés felvételét javasolják: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "[(2) A tulajdonszerzési képesség bizonyításához a következő hatósági igazolásokat 
kell beszereznie a tagállami állampolgárnak: 
 

a) a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes területi idegenrendészeti 
hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy legalább három éve 
folyamatosan és jogszerűen lakik Magyarországon; 
 

b) a letelepedési engedéllyel nem rendelkező tagállami állampolgárnak érvényes 
tartózkodási engedélyt, illetőleg az eziránti kérelem benyújtását tanúsító igazolást; 
 

c) a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal 
(a továbbiakban: FM hivatal) igazolását arról, hogy a tulajdonszerzést megelőző három 
évben folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet folytatott Magyarországon.] " 
 

"(2) A tulajdonszerzési képesség bizonyításához a következő hatósági igazolásokat kell 
beszereznie a tagállami állampolgárnak: 
 

a) a tevékenység végzésének helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjének az illetékes megyei földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal) 
környezettanulmánya alapján kiadott igazolását arról, hogy a tulajdonszerzést megelőző 
három évben folyamatosan saját nevében, saját kockázatára mezőgazdasági tevékenységet 
folytatott Magyarországon; 
 

b) az adóhatóság igazolását arról, hogy a tulajdonszerzést megelőző mindhárom évben 
mezőgazdasági tevékenységéből bevétele volt; 
 

c) a központi idegenrendészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy 
legalább három éve folyamatosan jogszerűen – tartózkodási, bevándorlási, letelepedési 
engedély alapján – lakik Magyarországon; 
 

d) bevándorlási, vagy letelepedési engedéllyel nem rendelkező tagállami 
állampolgárnak tartózkodási engedélyt, vagy eziránt kérelmet annak igazolására, hogy 
Magyarországon mezőgazdasági tevékenység végzése céljából kíván letelepedni." 
 

T/9583/17. és /32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/17. számú és a T/9583/32. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/A. § (2) 
bekezdése a) pontja helyébe új rendelkezés felvételét és b) pontjának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(2) A tulajdonszerzési képesség bizonyításához a következő hatósági igazolásokat kell 
beszereznie a tagállami állampolgárnak: 
 

[a) a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes területi 
idegenrendészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy legalább 
három éve folyamatosan és jogszerűen lakik Magyarországon; 
 

b) a letelepedési engedéllyel nem rendelkező tagállami állampolgárnak érvényes 
tartózkodási engedélyt, illetőleg az eziránti kérelem benyújtását tanúsító igazolást;] 
 
 a) a központi idegenrendészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy 
legalább három éve folyamatosan jogszerűen letelepedési engedély alapján lakik 
Magyarországon; 
 

[c)] b) a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei földművelésügyi 
hivatal (a továbbiakban: FM hivatal) igazolását arról, hogy a tulajdonszerzést megelőző 
három évben folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet folytatott Magyarországon." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Balogh József képviselő a törvényjavaslat törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/A. § 
(2) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 

/(2) A tulajdonszerzési képesség bizonyításához a következő hatósági igazolásokat kell 
beszereznie a tagállami állampolgárnak:/ 
 
 "c) a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal (a 
továbbiakban: FM hivatal) igazolását arról, hogy a tulajdonszerzést megelőző három évben 
folyamatosan mezőgazdasági nem szolgáltató tevékenységet folytatott Magyarországon." 
 

T/9583/26. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/9583/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 
8/A. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(3) Az FM hivatalnak az igazolását környezettanulmány alapján kell kiállítania. A 
környezettanulmány során az FM hivatal a mezőgazdasági tevékenység folytatását vizsgálja. 
[Nem tagadható meg az igazolás kiadása, 
 

a) ha a tagállami állampolgárnak a tulajdonszerzést megelőző mindhárom évben 
mezőgazdasági tevékenységből volt bevétele, és ezt az adóhatóság igazolásával 
bizonyítja, 
 

b) ha a tagállami állampolgárnak a három év alatt azért nem volt bevétele, mert 
mezőgazdasági célú beruházása (pl. ültetvénytelepítés) még nem hasznosult, és a 
beruházás megtörténtét bizonyítja.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/18. számú és a T/9583/33. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 
8/A. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 

"(4) A (2) bekezdés[ben] a) és c)-d) pontjaiban meghatározott igazolások, illetve 
hatósági bizonyítvány 60 napnál nem lehetnek régebbiek." 
 

T/9583/17. és /32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/9583/17. számú és a T/9583/32. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/A. § (5) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását és új c) ponttal történő kiegészítését 
javasolja: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(5) A tagállami állampolgárnak teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba 
foglalt nyilatkozatot kell tennie a következőkről: 
 

a) Magyarországon letelepedett, önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként 
[letelepszik] mezőgazdasági tevékenységet folytat; 
 

b) kötelezi magát, hogy a termőföldet más célra nem hasznosítja a mezőgazdasági 
termeléshez szükséges lakó- és gazdasági épületek létesítésén kívül, továbbá hogy a termőföld 
használatát másnak csak olyan mértékben engedi át, hogy az ebből származó bevétele nem 
haladja meg a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele 25 %-át; 
 

c) vállalja, hogy a termőföld tulajdonjogának megszerzése esetén, a Magyarországon 
folytatott tevékenységeiből keletkező nettó bevételének több mint 75 %-a az a) pont szerinti 
mezőgazdasági tevékenységéből származik." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 
8/A. § (5) bekezdése a)-b) pontjainak a következő módosítását és új c) ponttal történő 
kiegészítését javasolják: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(5) A tagállami állampolgárnak teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba 
foglalt nyilatkozatot kell tennie a következőkről: 
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a) [Magyarországon önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként letelepszik;] 
vállalja, hogy Magyarországon önálló vállalkozóként mezőgazdasági tevékenységet folytat, és 
mint ilyen, letelepszik; 
 

b) kötelezi magát, hogy a termőföldet más célra nem hasznosítja a mezőgazdasági 
termeléshez szükséges lakó- és gazdasági épületek létesítésén kívül, továbbá hogy a termőföld 
használatát másnak csak olyan mértékben engedi át, [hogy az ebből származó bevétele] 
amilyen mértékben más tulajdonában álló földet használ, és a föld használatának 
átengedéséből származó bevétele nem haladja meg a mezőgazdasági tevékenységből 
származó bevétele 25 %-át; 
 

c) vállalja, hogy a termőföld tulajdonjogának megszerzése esetén, a Magyarországon 
folytatott tevékenységeiből keletkező nettó bevételének több mint 50 %-a az a) pont szerinti 
mezőgazdasági tevékenységéből származik." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 
8/B. §-ának új (1)-(2) bekezdésekkel történő kiegészítését javasolják (a javaslat elfogadása 
esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "8/B. § (1) A termőföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló adásvételi szerződést a 
7. § (2) bekezdésében foglalt magánszemély csak akkor köthet, ha a 8/A. §-ban foglalt 
feltételeket előzetesen teljesítette, és erről igazolással rendelkezik. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek hiányában megkötött szerződés semmis. 
 

[(1)] (3) A termőföld tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti 
kérelemhez mellékelni kell a 8/A. §-ban felsorolt igazolásokat és nyilatkozatokat. 
 

[(2)] (4) A tulajdonjog bejegyzéséről szóló jogerős határozatot és a bejegyzés alapját 
képező okirat másolatát a földhivatal megküldi a termőföld fekvése szerinti illetékes FM 
hivatalnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/20. számú és a T/9583/34. számú 
módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/B. § (2) 
bekezdése a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(2) A tulajdonjog bejegyzéséről szóló [jogerős] határozatot és a bejegyzés alapját 
képező okirat másolatát a földhivatal megküldi a termőföld fekvése szerinti illetékes FM 
hivatalnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/39/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

18.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 
8/C. § (2) bekezdése záró mondatának a következő módosítását javasolják: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(2) Ha az FM hivatal az ellenőrzés során az összes körülmény alapos mérlegelése 
alapján megállapítja, hogy a tulajdonos 
 

a) nem tartotta be a 8/A. § (5) bekezdésében vállalt kötelezettségeket, 
 

b) vállalkozói igazolvány iránti kérelmét elutasították, vagy az egyéni vállalkozói 
tevékenysége gyakorlásának joga, vagy az önfoglalkoztatói minősége megszűnt, 
 

c) jogszerű és folyamatos Magyarországon való tartózkodása bármely okból megszűnt, 
 
a tulajdonost írásban felszólítja a jogszerű állapot 60 napon belüli helyreállítására. Ha a 
felszólítás az adott határidő elteltével eredménytelen, az FM hivatal a tulajdonosra bírságot 
szab ki, amely a termőföld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának 
megfelelő forintösszeg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/21. számú és a T/9583/35. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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19.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/C. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(3) Nem állapítható meg, hogy a tulajdonos a 8/A. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt 
kötelezettségét megszegte, ha bizonyítja, hogy Magyarországon végzett tevékenységi körei 
között csak mezőgazdasági tevékenység szerepel, vagy bevételének legalább [50 %-a] 75 %-
a mezőgazdasági tevékenységéből származik, vagy személyes közreműködést magában 
foglaló egyéb jogviszonyt nem tart fenn." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/C. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 A T/9583/9. sz. módosító indítvány a Mezőgazdasági biz. ülésén VISSZAVONVA! 
 
 
 
 

21.  Balogh József képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/C. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(5) A bírságról szóló jogerős határozatot az FM hivatal nyilvántartásba vétel céljából 
megküldi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, és a területileg illetékes 
földhivatalnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 
8/C. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(7) Ha a 7. § (2) bekezdésében említett magánszemély az e törvény alapján 
megszerzett termőföld tulajdonát a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való 
csatlakozása tárgyában kötött nemzetközi szerződésben meghatározott mentességi idő lejártát 
megelőzően elidegeníti, a vételár és az eladási ár különbözetét a földvédelmi járulék 
befizetésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a költségvetés számára befizeti." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/22. számú és a T/9583/37. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 
8/C. §-át új (7)-(10) bekezdésekkel kiegészíteni javasolják: 
 

/A Tft. a következő 8/A-8/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(7) Ha a (2) bekezdésben foglalt határidő elteltével a felszólítás eredménytelen, az FM 
hivatal határozattal kötelezi a tulajdonost, hogy fél éven belül a termőföldet idegenítse el. 
 

(8) Az elidegenítési kötelezettségről szóló jogerős határozatot az FM hivatal 
nyilvántartásba vétel céljából megküldi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumnak. 
 

(9) Ha a tulajdonos a termőföldet fél éven belül nem tudja eladni, azt fel kell ajánlania a 
Nemzeti Földalap részére, amely a termőföldet a külön jogszabály szerinti forgalmi értéken 
megvásárolja. 
 

(10) Az elidegenítésig, de legkésőbb a Magvar Köztársaságnak az Európai Unióhoz 
való csatlakozása tárgyában kötött nemzetközi szerződésben meghatározott mentességi idő 
végéig a tulajdonosra a tagállami állampolgárnak nem minősülő külföldi magánszemélyre 
irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/16. számú és a T/9583/36. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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24.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Tft. 88/A. § (1) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. a következő 88/A-88/D. §-sal egészül ki:/ 
 
 "88/A. § (1) A tagállami állampolgár, valamint az Európai Unió tagállamában[, illetve 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá a 
nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban] bejegyezett jogi 
személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet a Magyar Köztársaságnak az Európai 
Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépését 
követően a termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát a belföldi személyekkel azonos 
feltételekkel (engedély nélkül) szerezheti meg, kivéve a másodlagos lakóhelyül szolgáló 
ingatlant, amelynek megszerzéséhez az említett törvény hatálybalépésétől számított öt évig (a 
továbbiakban: az átmeneti időszak alatt) a hivatal vezetőjének engedélye szükséges." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Tft. 88/D. §-
ának a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tft. a következő 88/A-88/D. §-sal egészül ki:/ 
 
 "88/D. Külföldi magánszemély és jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
[– kivéve a tagállami állampolgárt, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá a 
nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban bejegyezett jogi 
személyt, vagy jogi személyiség nélküli szervezetet –] termőföldnek nem minősülő védett 
természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Európai Integrációs Ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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26.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslatot új 6. §-sal 
kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

"6. § A Tft. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

10. § (1) Termőföld vagy tanya eladása esetén – ha a törvény másként nem rendelkezik 
– az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: 
 

a) a családi gazdálkodót, ha az eladásra kerülő termőföld vagy tanya a családi 
gazdasághoz tartozó termőfölddel, vagy tanyával közvetlenül szomszédos, 
 

b) a helyben lakó őstermelőt és az egyéni mezőgazdasági vállalkozót, ha az eladásra 
kerülő termőföld vagy tanya a helyben lakó őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó 
gazdaságához tartozó termőfölddel, vagy tanyával közvetlen szomszédos, 
 

c) a helyben lakó családi gazdálkodót, 
 

d) a helyben lakó őstermelőt, és egyéni mezőgazdasági vállalkozót, 
 

e) haszonbérlőt, felesbérlőt és részművelőt, ha tulajdonszerzését törvény nem zárja ki, 
 

f) a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók [Ptk. 
685. § b) pont] és a tulajdonostársak közötti adásvétel esetén, valamint olyan külterületi 
földrészlet eladása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült. 
 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti sorrend az elővásárlásra jogosultak egymás közötti 
viszonyában is irányadó. 
 

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján az elővásárlási jogot akkor lehet gyakorolni, ha a 
haszonbérleti jogviszony (felesbérlet, részesművelés) legalább három éve fennáll. Ha a 
haszonbérlő (felesbérlő, részművelő) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más 
szervezet, ennek tagja, illetve részvényese esetén további feltétel a legalább hároméves tagi, 
illetve részvényesi jogviszony. 
 

A Tft. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

21. § (1) A termőföldre és tanyára az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg: 
 

a) a családi gazdálkodót, ha a haszonbérbe adásra kerülő termőföld vagy tanya a családi 
gazdasághoz tartozó termőfölddel vagy tanyával közvetlenül szomszédos; 
 

b) a helyben lakó őstermelőt és az egyéni mezőgazdasági vállalkozót, ha a haszonbérbe 
adásra kerülő termőföld, vagy tanya az őstermelő vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó 
gazdaságához tartozó termőfölddel, vagy tanyával közvetlenül szomszédos, 
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c) a helyben lakó családi gazdálkodót, 

 
d) a helyen lakó őstermelőt és egyéni mezőgazdasági vállalkozót, 

 
e) a volt haszonbérlőt, ha a haszonbérleti szerződés nem a haszonbérbe adó azonnali 

hatályú felmondása következtében szűnt meg, 
 

f) a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti előhaszonbérleti jog nem áll fenn közeli hozzátartozók [Ptk. 
685. § b) pont] közötti haszonbérleti szerződés esetében, valamint olyan külterületi földrészlet 
haszonbérbe adása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült. 
 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti sorrend az előhaszonbérletre jogosultak egymás közötti 
viszonyában is irányadó. 
 

Ez a törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba." 
 

A Mezőgazdasági biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
 
 

27.  Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán képviselők a törvényjavaslatot új 6. §-sal 
kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

"6. § 
 

A Tft. 90. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 
 

/Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy/ 
 

„c) az EU tagállami állampolgár termőföld tulajdonszerzéséhez szükséges 
környezettanulmány elkészítésének részletes szabályait”" 
 

A Mezőgazdasági biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
 
 

28.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdése h) pontjának a 
következő kiegészítését javasolja: 
 

/(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
 "h) külföldi, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti tagállami 
állampolgár termőföldnek nem minősülő ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzése esetén a 
megyei, fővárosi közigazgatási hivatalnak;" 
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Indokolás: Lásd a T/9583/39/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. április 6. 
 
 

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

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

 
 

Dr. Szent-Iványi István s.k., 
az Európai Integrációs Ügyek 

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 
 
 


