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zOrszággyűlés elnökének

HELYBEN

	

T/7979/. . .

Módosító javasla t

Tisztelt Elnök Ur!

A Határozati házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979 számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

kívánom benyújtani .

A törvényjavaslat 5 . § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

/I. fej ezet/

/BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK/

/3 . Egyes fogalmak/

/5 .§/

/(1} E törvények alkalmazásában :/
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7 . helyben lakó: [az a tulajdonjog, illetve használati jog
szerzésére jogosult természetes személy, akinek a lakóhelye
legalább három éve azon a településen van, amelynek
z.özigazgatási területén a mez ő-, erdőgazdaságilag hasznosított
föld vagy tanya fekszik, vagy a lakóhelye legalább három éve
olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a mező-,
erdőgazdaságilag hasznosított föld vagy a tanya fekvése szerinti
település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom el ő l
el nem zárt magánúton legfeljebb húsz km távolságra van ;] az a
családi	 gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező
~stez~Yelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély ,
akinek

a.) lakhelye legalább három éve olyan településen van amelyne k
közigazgatási területén a termőföld vagy tanya fekszik,

b.) lakhelye legalább három éve olyan településen van amelyne k
közigazgatási sutára termő föld vagy tanya fekvése szerint i
település közigazgatási határától közúton, vagy közforgalom el ő l el
.sem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van ,

c.) a tulajdonában álló összes termőföld területének legalább 8 0
százaléka a termőföld vagy tanya fekvése szerinti településen, va • y
a település közigazgatási határától közúton, vagy forgalom előtt el,
nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra lévő településen
hlelyezkedik el, és a termő föld vagy tanya fekvése szerint i
elepülésen vagy a település közigazgatási határától közútonvagy

forgalom elő l e nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságr a
fekvő településen a mezőgazdasági termelést szolgáló tanyával
rendelkezik .

Indokolás

A helyben lakó fogalmát célszerű lenne kiterjesztően értelmezni,
és a lakhelyen túlmenően a termelés központjául szolgáló, lakásra . is
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alkalmas tanya is megalapozhatná az el ővásárlási jogot . Ez ugyanúgy
biztosítaná, hogy a föld tulajdonosa a földt ől ne kerüljön távol .
Az elővásárlási jognak a tanya és term őföld tulajdonjogához kötése –
természetesen megfelelő megkötésekkel – továbbra is biztosítaná a
törvény-javaslat eredeti céljának érvényesülését .

Vincze László
országgyűlési képviselő

Budapest, 2012 . október 12.
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