
T/3093/22. szám 

 

 
   Az Országgyűlés 

 
Mezőgazdasági bizottságának  Alkotmányügyi, igazságügyi 

és ügyrendi bizottságának 
 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Költségvetési, pénzügyi 
és számvevőszéki bizottságának 

 
Környezetvédelmi 

bizottságának 
 
 

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/3093. számú 
törvényjavaslat 

 
vitájához 

 

(Együtt kezelendő a T/3093/19. sz. ajánlással.) 

 

 

 

Tisztelt Országgyűlés! 

 

 

 Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi 

bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság), 

Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), 

valamint Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a termőföldr ől szóló 1994. évi LV. 
törvény módosításáról szóló, T/3093. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 

ahhoz benyújtott T/3093/20-21. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 A Környezetvédelmi bizottság azt állapította meg, hogy nincs a feladatkörét érintő 
módosító indítvány. Az Alkotmányügyi bizottság az ajánlásban szereplő kapcsolódó módosító 
javaslatokat várhatóan a 2007. szeptember 17-i ülésén tárgyalja meg. 
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Az ajánlásban használt rövidítés: 
Tft. : a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
 
 
 

1.  Farkas Imre és Szabados József képviselő - kapcsolódva Farkas Imre képviselő 
T/3093/16. számú módosító indítványához (T/3093/19. számú ajánlás 6. pontja) - a 
törvényjavaslat 5. §-ában a Tft. 25/B. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § A Tft. 25/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, 
aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, 
hogy nem lehet kevesebb annál, amelyet külön jogszabály a behajtható köztartozás minimális 
összegeként meghatároz. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A 
bírság az ingatlanügyi hatóságot illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/3093/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

2.  Jakab István képviselő - kapcsolódva Kispál Ferenc és Járvás István képviselő 
T/3093/7. számú módosító indítványához (T/3093/19. számú ajánlás 13. pontja) - a 
törvényjavaslat 9. §-ában a Tft. 34. § b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § A Tft. 34. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Az önkéntes földcserére irányuló eljárásban résztvevőnek kell tekinteni]/ 
 
 "b) a cserével érintett földrészletek tekintetében a termőföld tulajdonosán kívül azokat 
a jogosultakat, akiknek javára vagy érdekében az ingatlan-nyilvántartásba valamely jogot 
vagy tényt jegyeztek be [és azokat, akik a földhasználati nyilvántartásban 
fölhasználóként szerepelnek]." 
 

Indokolás: Lásd a T/3093/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 A T/3093/19. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Költségvetési bizottság, 
illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont Bizottság Előterjesztő 

1. nem támogatja nem ért egyet 

2. nem támogatja nem ért egyet 

4. nem támogatja nem ért egyet 

6. nem támogatja nem ért egyet 

7. nem támogatja nem ért egyet 

10. nem támogatja nem ért egyet 

11. nem támogatja nem ért egyet 

12. nem támogatja nem ért egyet 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2007. szeptember 12. 
 
 
 

Font Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági bizottság elnöke  

Dr. Avarkeszi Dezső s.k., 
az Alkotmányügyi, igazságügyi 

és ügyrendi bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke 
 
 

Katona Kálmán s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 


