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Tisztelt Elnök úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a termőföldrő l
szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/10176 . számú törvényjavaslathoz a bizottság a
következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

1 . A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban : Tft .) 8/A. (3) bekezdése helyéb e
az alábbi rendelkezés lép :

„(3) A mezőgazdasági igazgatási szervnek az igazolását környezettanulmány alapján kel l
kiállítania . A környezettanulmány során a mez őgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági
tevékenység folytatását vizsgálja . [Vizsgálata során figyelembe kell vennie

a) ha a tagállami állampolgárnak a tulajdonszerzést megel őző mindhárom évbe n
mezőgazdasági tevékenységb ő l volt bevétele, az errő l szóló adóhatósági igazolást ;

b) ha a tagállami állampolgárnak a három év alatt azért nem volt bevétele, mert
mezőgazdasági célú beruházása (pl. ültetvénytelepítés) még nem hasznosult, és a beruházá s
megtörténtének bizonyítását .] ”

A törvényjavaslat 2 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

2. § E törvény a kihirdetését követ ő nyolcadik napon lép hatályba, 	 azzal, hogy a Tft. e törvénnyel
módosított rendelkezéseit az e törvény hatályba lépését követ ően indult eljárásokban kell
alkalmazni .



Indokolás

A módosító javaslat a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 8/A. § (3) bekezdésének utolsó
mondatát hatályon kívül helyezi .

A hatályos szabályozás szerint, a tagállami állampolgár tulajdonszerzési feltételei közül azt, hogy a
tulajdonszerzést megelőző három évben a tagállami állampolgár hazánkban saját nevében, saját
kockázatára folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet folytatott, a mez őgazdasági igazgatási
szervnek, azaz a Mez őgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban : MgSzH) kell igazolnia
[8/A. § (2) bekezdés c) pont] . Az igazolás hatósági bizonyítvány kiadásával történik, melyet az
MgSzH által lefolytatott környezettanulmánynak kell megelőznie. A törvény hatályos 8/A. § (3)
bekezdése alapján azonban a hatósági bizonyítvány kiadása nem tagadható meg abban az esetben ,
ha az adóhatóság igazolása szerint a tagállami állampolgárnak a tulajdonszerzést megelőző
mindhárom évben mezőgazdasági tevékenységb ől volt bevétele, vagy ha a tagállami
állampolgárnak a három év alatt azért nem volt bevétele, mert mez őgazdasági célú beruházása mé g
nem hasznosult, és a beruházás megtörténtét bizonyítja. Ez a rendelkezés feleslegessé teszi a
környezettanulmány elvégzését, s így az MgSzH hatósági bizonyítványának kiadása formáliss á
válik.

Több érdekképviseleti szervezet jelezte, hogy a tagállami állampolgárok az adóhatóság igazolását
oly módon szerzik meg, hogy önrevízióval utólagos adóbevallást teljesítenek, amelynek alapján az
adóhatóság igazolja a tulajdonszerzés előtti három év mezőgazdasági árbevételét. Így azonban
megkerülhető annak bizonyítása, hogy a vizsgált időszakban tényleges mezőgazdasági
tevékenységet folytatott-e a tagállami állampolgár .

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasási tevékenység folytatásának igazolásáról szóló hatósági
bizonyítvány kiállítását minden esetben tényleges helyszíni ellenőrzés, környezettanulmány alapján
lefolytatott vizsgálat el őzze meg, indokolt hatályon kívül helyezni azt a rendelkezést, amely a
hatósági bizonyítvány kiadását voltaképp automatikussá teszi . Ennek eredményeként elkerülhetővé
válna az, hogy a tagállami állampolgár a földtulajdonszerzésre vonatkozó szabályokat kijátszhassa .

A rendelkezés hatályon kívül helyezése nem jelentené azt, hogy az MgSzH a környezettanulmán y
elvégzése mellett más bizonyítási eszközöket (hatósági igazolásokat, ügyféli nyilatkozatokat) ne m
vehetne figyelembe a hatósági bizonyítvány megalapozott kiállítása érdekében . A javaslat csak azt a
kijátszásra lehet őséget adó szabályt helyezné hatályon kívül, amely a környezettanulmán y
eredményét annullálja, s a hatósági bizonyítvány kiadását kötelez ő jelleggel írja elő .

A hatályba léptető rendelkezés módosítása is szükséges annak érdekében, hogy a módosítás n e
terjedjen ki a már folyamatban levő eljárásokra, hanem csak az e törvény hatálybalépése után indul t
eljárásokra.

Budapest, 2009 . szeptember 22 .
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