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Érkezett :

Módosító javaslat

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A Javaslat 24 . § (5) bekezdés a)-b) pontja a következők szerint módosul :

(5) A (3) és (4) bekezdés egyes pontjaiban meghatározott sorrenden belül a szerző
személyéhez kapcsolódó alábbi ragsorban el ővásárlási joga van

a) a legalább három éve családi gazdálkodást folytató volt haszonbérl őnek, feles bérlőnek,
szívességi földhasználónak, ennek hiányában a szerzés helye szerinti településen
nyilvántartásba vett, székhellyel, telephellyel tanyával rendelkező [családi gazdaságot vezet ő
családi gazdálkodónak] pályakezdő fiatal földművesnek

b) a szerzés helye szerinti településen nyilvántartásba vett, székhellyel, telephellyel ,
[tanyával] rendelkező családi gazdaságot vezető családi gazdálkodónak [pályakezdő fiatal
földművesnek] ;

Indokolá s

Az agrár-generáció váltás támogatása kiemelt agrárpolitikai cél . A különböző felmérések
alapján a földhöz jutás a fiatal gazdák elindulásának és a gazdaságuk fejlesztésének egyi k
legnagyobb kihívása . A 2014-2020 . közötti közvetlen és vidékfejlesztési támogatáso k
részeként a jelenleginél több és hatékonyabb támogatás adható majd a fiatal gazdáknak. Ez a
lehetőség egybevág a magyar agrárpolitikai irányokkal . Így a fejlesztésekhez és így a többle t
támogatások lehívásához szükséges földek biztosítása már a földtörvény szabályozási szintjé n
is szükséges .
A fiatal pályakezdő földműves életkor szerint behatárolt kategória . Így a kedvezményes
ragsor szerinti besorolás csak időlegesen illeti meg a fölszerz ő földművest. Ezen túl a
földszerzés egyéb személyi feltételeit is teljesíteni kell a földszerz őnek. Az előbb említett két



feltétel és korlátozás együtt biztosítja, hogy a generáció-váltást segítő agrárpolitikai
törekvések érvényesüljenek a módosított szabályokon keresztül .
A módosított szabályok alapján a rangsorban egyébként szerepl ő családi gazdaság vezetője és
a fiatal pályakezdő földműves helyet cserél, ez utóbbi előbbre kerül a rangsorban .

Budapest, 2012 . november 5 .

	

Fitt Sándor

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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