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

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/9583. számú 
törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/9583/40. sz. ajánlással.) 

 
 
 
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/9583/41-46. számú 
kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat. 
 
 
 Az Alkotmányügyi és az Európai integrációs ügyek bizottsága 2004. április 19-ei 
ülésére vette napirendjére a kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalását. 
 
 

I. 



 
 

1.  Dr. Medgyasszay László képviselő - kapcsolódva Glattfelder Béla és Kékkői 
Zoltán képviselők T/9583/15. számú módosító indítványához (T/9583/40. számú ajánlás 7. 
pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Tft. 7. § (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, 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/9583/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Medgyasszay László képviselő - kapcsolódva T/9583/7. számú módosító 
indítványához (T/9583/40. számú ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Tft. 7. § 
(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." 
 

Megjegyzés: Képviselő Úr a módosító indítványában – részben – a fent hivatkozott számú módosító 
indítványában foglaltakhoz viszonyítva jelölt. (A jelölést mindenben a törvényjavaslathoz viszonyítva 
igazítottuk.) 

 
Indokolás: Lásd a T/9583/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 
 



 
 

3.  A Mezőgazdasági bizottság a 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: 
 

8/A. § (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 
saját nevében, saját kockázatára folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet folytatott 
Magyarországon." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

4.  Dr. Medgyasszay László képviselő - kapcsolódva T/9583/5. számú módosító 
indítványához (T/9583/40. számú ajánlás 14. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/A. 
§ (5) bekezdése a) pontjának a következő módosítását 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;" 
 

Megjegyzés: Képviselő Úr a módosító indítványában – részben – a fent hivatkozott számú módosító 
indítványában foglaltakhoz viszonyítva jelölt. (A jelölést mindenben a törvényjavaslathoz viszonyítva 
igazítottuk.) A törvényjavaslatban a 8/A. § (5) bekezdésének nincs c) pontja. 

 
Indokolás: Lásd a T/9583/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán 
képviselők T/9583/19. számú módosító indítványához (T/9583/40. számú ajánlás 15. pontja) - 
a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/A. § (5) bekezdése b) pontjának a következő 
módosítását 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:/ 
 
 "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] nem engedi át[, hogy az ebből származó 
bevétele nem haladja meg a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele 25 %-át];" 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Glattfelder Béla és Kékkői Zoltán 
képviselők T/9583/19. számú módosító indítványához (T/9583/40. számú ajánlás 15. pontja) - 
a törvényjavaslat 3. §-ában a Tft. 8/A. § (5) bekezdését új c) ponttal kiegészíteni 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:/ 
 
 "c) vállalja, hogy a termőföld tulajdonának megszerzése esetén a Magyarországon 
folytatott tevékenységei nettó bevételének több mint 50 %-a az a) pont szerinti 
mezőgazdasági tevékenységéből származik." 
 

Indokolás: Lásd a T/9583/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
 
 

II. 



 
 A T/9583/40. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Környezetvédelmi 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
  2. egyharmada sem támogatja egyetért
17. támogatja egyetért
28. támogatja egyetért
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. április 8. 
 
 
 

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 
 


