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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján „a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról” szóló, T/7979 számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 24 . §-a az alábbiak szerint változzon :

„24. (1) Ha a föld nem a község, a város és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-
testületének rendelete által kijelölt települési övezetben van, a magyar államot megillet ő
elővásárlási jogot követően[, földműves gyakorolhatja az illetékes mezőgazdasági
igazgatási szerv kijelölése szerinti sorrendben az elővásárlási jogát vagy az e törvény
szerint megszerzett vásárlási jogosultságát .
(2) A kijelöléshez a törvény az érintett földművesek rangsorát, azon belül az egye s
földművesek ranghelyét az általuk végzett mezőgazdasági tevékenység birtokpolitika i
szempontú értékelése, a birtok-összevonási cél megvalósíthatósága, a vevő személyét
érintő , továbbá egyéb szempontok alapján a következ ők szerint állapítja meg .
(3) Sjsorrendben elővásárlási jog illeti me g
a) a föld helyben lakó volt földműves haszonbérlőjét, feles bérlőjét, részes művelőjét, illetve,
ha a volt haszonbérlő feles bérlő, részes művelő a haszonbérbe adó hozzájárulásáva l
ültetvényt telepített, ültetvényt üzemeltet ő személyt ,
b) a helyben lakó pályakezdő fiatal földművest )
c) a demográfiai földprogramban résztvevő fiatal földműves párt,
d) a helyben lakó földműves szomszédok közül azt, akinek a tulajdonában vagy használatába n
lévő földje vagy tanyája közvetlenül szomszédos az adásvétel tárgyát képez ő földdel vagy
tanyával ,
e) az eladó választása szerint a többi helyben lakó földművest,
f)	 az a-e) pontokban megjelöltek hiányában sorrendben a településsel szomszédo s
településeken helyben lakó, majd a 20 km-en belüli településeken helyben lakó földm űvest .

[a) az elfogadott vételi ajánlat id őpontját megelőzően legalább egy éve állattartó telepet
üzemeltető fő ldművest a szántó, kert, rét, legelő , fásítás művelési ágban nyilvántartott



földrészletre, illetve halastavat üzemeltető földművest a halastó, rét, legel ő , nádas, fásítás
művelési ágban nyilvántartott földrészletre ;
b) az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervvel szemben állattartásra irányuló
szerződéses kötelezettséget vállaló földm űvest a szántó, kert, rét, legel ő , fásítás művelés i
ágban nyilvántartott földrészletre ; illetve halastó üzemeletetésére szerz ődése s
kötelezettséget vállaló főldművest, aki jogszabály szerint regisztrált mezőgazdasági
termelő a halastó, rét, legelő , nádas, fásítás művelési ágban nyilvántartott földrészletre ;
c) az ültetvényt telepítő és az ültetvényt üzemeltető volt haszonbérlőt, továbbá a legaláb b
egy éve földrajzi árujelzővel, továbbá oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel védet t
terméket el őállító, illetve gazdaságában termeszt ő , tenyésztő és feldolgozó földművest a
szántó, kert, rét, legelő , szőlő , gyümölcsös, fásítás, kert, nádas, erd ő valamint halastó
művelési ágban nyilvántartott földrészletre ;
d) az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervvel kötött szerződése alapján egyedi agrár -
környezetvédelmi termelési mód folytatására kötelezettséget vállaló, továbbá a z
elidegenített föld használata alapján az elidegenítést megelőző naptári évben támogatás i
jogot szerz ő és azt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél aktivál ó
földművest a szántó, kert, rét, legelő, sző lő , gyümölcsös, fásítás, kert, nádas, erdő
valamint halastó m űvelési ágban nyilvántartott földrészletre .
(4) A (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti rangsor egyes pontjain belül, az alábbi birtok-
összevonási értékelésen alapuló sorrend el ővásárlási jogot biztosít
a) az üzem, illetve a gazdaság székhelyének, telephelyének tizenöt km-es körzetében a z
üzem-kiegészítő céllal történő földszerzésre, ezen belül is elsősorban a szomszédos
fő ldrészletre ;
b) új üzem, illetve gazdaság alapítását elősegítő , gazdasági felszereléssel alátámasztot t
földszerzésre, az újonnan alapított üzemi, illetve gazdasági székhely, telephely tizenö t
km-es körzetében, ezen belül is elsősorban a szomszédos földrészletre ;
c) a tanyával szomszédos földrészletre ;
(5) A (3) és (4) bekezdés egyes pontjaiban meghatározott sorrenden belül a szerz ő
személyéhez kapcsolódó alábbi rangsorban el ővásárlási joga van
a) a legalább három éve családi gazdálkodást folytató volt haszonbérlőnek, feles
bérlőnek, szívességi földhasználónak, ennek hiányában a szerzés helye szerinti
településen nyilvántartásba vett, székhellyel, telephellyel rendelkez ő családi gazdaságo t
vezető családi gazdálkodónak ;
b) a szerzés helye szerinti településen nyilvántartásba vett székhellyel, vagy telephellyel ,
tanyával rendelkez ő pályakezdő fiatal földművesnek ;
c) a legalább három éve folyamatosan mez őgazdasági tevékenységet végző és abból
árbevételt szerző és a föld fekvése szerinti településen, nyilvántartásba vett székhellyel ,
telephellyel rendelkez ő volt haszonbérlő, feles bérlő, szívességi földhasználó
őstermelőnek, egyéni vállalkozónak;
d) kényszerhasznosítás keretében a magyar állammal használati szerz ődést kötő
földművesnek a kényszerhasznosításba vont főldrészletre .
(6) Az (3) bekezdés a)–e) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása során a z
elővásárlásra jogosultságot megalapozza, ha az adott földrészlet teljes egészében a
rendelkezés által felsorolt művelési ágak valamelyikébe tartozik, illetve – több m űvelés i
ág esetén – a felsorolt művelési ágakból tev ődik össze, vagy amelyben más m űvelési ágak
mellett a felsorolt művelési ágak vannak területnagyság szerint túlsúlyban .
(7) Egy mezőgazdasági üzemhez, egy birtokközponthoz tartozó, továbbá egymássa l
szomszédos több mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld egyidej ű , egységes vételáron
történő elidegenítésére (megszerzésére) vonatkozó megállapodás esetén az el ővásárlási



jogot az egységes birtoktagot képező földek egészére, a szerződéses vételáron lehet
gyakorolni] ."

Indokolá s

Termőföld tulajdonjogát csak földművesek szerezhetik meg, amit itt is egyértelműen rögzíteni
szükséges . Az elővásárlási jogosultsági sorban a helyben lakó volt haszonbérlő földműves és
a helyben lakó pályakezdő fiatal földműves mellett a kormányhatározattal megerősített
Nemzeti Vidékstratégia kiemelt nemzeti programjában, a demográfiai földprogramba n
résztvevő fiatal földműves párt is szerepeltetni kell . Ha a helyben lakó földművesek illetve a
demográfiai földprogramban résztvevő fiatal földműves párok sem tartanak igény a föl d
tulajdonjogának megszerzésére, akkor következhetnek a településsel szomszédo s
településeken helyben lakó, majd a 20 km-en belüli településeken helyben lakó földm űvesek .
A törölni javasolt passzusok nélkül és a kiegészítésekkel sokkal egyértelműbbé válik, hogy a
birtokpolitikai és földforgalmi elveinek megfelel ően kiket és milyen sorrendben kíván
elővásárlási joghoz juttatni a törvényalkotó . A törölni javasolt - rendkívül zavaros, a
„bediktált” eltérő külső igényeknek való megfelelési kényszert tükröző , annak erős gyanúját
felvető - törvényi részek ezt csak ködösebbé, ezzel az eredeti szándékokat megkerülhetőbbé
teszik, továbbá magukban hordozzák a korrupció valamint az elhúzódó döntési folyamat é s
jogviták lehetőségét is . A javasolt változtatás tehát egyértelművé és világossá teszi az
elővásárlási jogosultsági sorrendet, és összhangba hozza a kormányzati dokumentumokban
rögzített valamint törvényalkotó által deklarált föld- és birtokpolitikai elvekkel .

Budapest, 2012 . év október hó 29 . nap

Bencsik János
országgyűlési képviselő,

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Dr. Ángyán Józs
országgyűlési ké iselő ,

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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