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(Együtt kezelendő a T/3094/57. és a T/3094/87. számú ajánlással!) 
 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 

 

 
Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –

megvitatta a termőföld védelméről szóló, T/3094. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/3094/88-89. számú bizottsági módosító javaslatokat. 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítés:  
Tft.:  a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény  
 
 
 

1. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdését új l) ponttal 

javasolja kiegészíteni: 
 

„(3) Nem kell járulékot fizetni, ha a termőföld más célú hasznosítását 
a) talajvédelmet szolgáló létesítmény, 
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b) talajvédelmet szolgáló véderdő, 
c) öntözőcsatorna és belvízcsatorna, 
d) közüzemi lakossági ivóvízellátást valamint szennyvízelvezetést és tisztítást 

szolgáló műtárgyak és azok védőterülete, 
e) természetvédelmi beruházás, illetőleg természetvédelmi hasznosítás, 
f) 2 hektárt meg nem haladó nagyságú területen települési vagy megyei 

(fővárosi) szociális intézmény, egészségügyi, sportlétesítmény építése, 
g) vízkárelhárítási töltés és műtárgyai létesítése vagy bővítése, 
h) állandó jellegű hegy- és dombvidéki vízkárelhárítási tározó létesítése vagy 

bővítése, 
i) belterületbe vonás esetén az önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása,  
j) belterületbe vonás esetén új község alakítása, településegyesítés 

megszüntetése céljából, továbbá 
k) magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, 400 négyzetméternél nem 

nagyobb területre, illetve 
l) külön jogszabály szerinti ügyfél-nyilvántartásban regisztrált mezőgazdasági 

termelő magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, mezőgazdasági 
tevékenység céljára és 1000 négyzetméternél nem nagyobb területre 

 
engedélyezik.”  

 
Indokolás: Lásd a T/3094/88. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

2. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdését új l) ponttal 

javasolja kiegészíteni: 
 

„(3) Nem kell járulékot fizetni, ha a termőföld más célú hasznosítását 
a) talajvédelmet szolgáló létesítmény, 
b) talajvédelmet szolgáló véderdő, 
c) öntözőcsatorna és belvízcsatorna, 
d) közüzemi lakossági ivóvízellátást valamint szennyvízelvezetést és tisztítást 

szolgáló műtárgyak és azok védőterülete, 
e) természetvédelmi beruházás, illetőleg természetvédelmi hasznosítás, 
f) 2 hektárt meg nem haladó nagyságú területen települési vagy megyei (fővárosi) 

szociális intézmény, egészségügyi, sportlétesítmény építése, 
g) vízkárelhárítási töltés és műtárgyai létesítése vagy bővítése, 
h) állandó jellegű hegy- és dombvidéki vízkárelhárítási tározó létesítése vagy 

bővítése, 
i) belterületbe vonás esetén az önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása,  
j) belterületbe vonás esetén új község alakítása, településegyesítés megszüntetése 

céljából, továbbá 
k) magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, 400 négyzetméternél nem 

nagyobb területre, illetve 
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l) leghátrányosabb helyzetű kistérségekben létesítendő ipari parkok 10 hektárt meg 
nem haladó nagyságú területére  

 
engedélyezik.” 

 
Indokolás: Lásd a T/3094/89. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):   - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
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