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Az ORSZÁGGYŰLÉ S
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján
„a mező- és erdőgazdasági fő ldek forgalmáról” szóló T/7979 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat preambuluma a következ ők szerint módosul:

„Az Országgyűlés abból a célból, hogy

- a falvak népesség megtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása
mérséklődjön, és ezáltal a helyi népesség korösszetétele javuljon ,
- a mezőgazdálkodás és az agrárszolgáltatások feltételeinek kedvezőbbé válása a korábbiná l
érzékelhetőbben járuljon hozzá a falvak jövedelemtermel ő képességének er ősödéséhez ,
- a mezőgazdaságban termelt jövedelmeknek a vidékfejlesztési célok szolgálatában történ ő
felhasználása lehető leg a keletkezésük helyén segíthesse el ő a foglalkoztatás b ővülését ,
- az agrártársadalom a vidéki családi közösségek termelési közösségként történ ő
megszerveződése és a helyi vállalkozások gyarapodása révén tovább er ősödjön ,
- a mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek elterjedjenek,
- a saját és közvetlen termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodá s
bővüljön,
- a földművesek részére az önfoglalkoztatás a korábbinál tágabb keretekben kínáljon valód i
alternatívát – többek között – a helyi élelmiszerkereskedelem b ővítésének ösztönzésével ,
valamint a saját munkavégzésen alapuló, és azt kiegészítő tevékenységek folytatásához, min t
például a falusi vendéglátás, a kedvez őbb feltételek megteremtésével ,
- [a fő ldműveseknek a saját munkán alapuló gazdálkodásában ]fokozottabban elő térbe
kerülhessenek a termelés természeti feltételeinek (talaj, víz, él őhelyi közösségek) és a
kultúrtáj védelmének szempontjai ,
- a mező-és erdőgazdasági föld forgalma és a mező-és erdőgazdasági föld, mint a
jelzálogjogon alapuló hitelezés biztosítéka, a kialakuló új üzemi szervezetek működését
hatékonyan elősegíthesse,
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- versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek
létre ,
- a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne
terheljék, a földműves zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson ,

a következő törvényt alkotja : "

2. A törvényjavaslat I . Fejezete a következők szerint módosul :

„I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSE K

1. A törvény tárgy a

1 . §

[Ez a törvény a mező- és erdőgazdaságilag hasznosított föld tulajdonjogának
jogügylettel történő megszerzésére, a földön haszonélvezeti jog alapítására, a birtok-
összevonási célú földtulajdonjog-szerzés és haszonélvezeti jog szerzésére, a mez ő,
erdőgazdaságilag hasznosított föld és a hozzá tartozó felszerelés, illetve támogatás i
jogosultság öröklésére, továbbá e földek haszonbérletére és használat, valamint a
hasznosítás más formáira vonatkozó egyes rendelkezéseket állapítja meg. A törvény
rendelkezéseit a tanyákra is megfelelően alkalmazni kell .

2 . §

A törvény alkalmazása szempontjából tulajdonjog-szerzésnek kell tekinteni a mez ő-,
erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának – ideértve a részarányként
meghatározott tulajdonjogot is – bármilyen jogcímen, illetve módon történ ő
megszerzését, kivéve a törvényes öröklés, az elbirtoklás, a kisajátítási cserekártalanítás ,
a közös tulajdon megszüntetése, a jogi személy szervezeti formaváltáson, szétváláson é s
kiváláson alapuló jogutódlása és a tulajdonjognak a kárpótlási célú árverés sorá n
történő megszerzését. Tulajdonjog-szerzésnek kell tekinteni a mező-, erdőgazdaságila g
hasznosított föld és a tanya tulajdonjogának lízing jogcímén történ ő megszerzését is .

3 . §

(1) A törvény rendelkezéseinek alkalmazásában földhasználat, a más tulajdonában, vag y
a használat tekintetében más rendelkezése alatt lév ő mező-, és erdőgazdasági
hasznosítású föld, illetve tanya bármilyen jogcímen való használata, így különöse n
haszonbérleti-, feles bérleti-, részes m űvelési-, szívességi használati jogügyleten alapul ó
időleges használata, amelynek alapján a használó a föld birtoklására, mez őgazdasági
használatára, hasznai szedésére, és az azokkal való rendelkezésre jogosult .

(2) Földhasznosítás, mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló földön, illetve a tanyán, a
művelési ág szerinti mező-, illetve erdőgazdálkodás, a legeltetés, és a halgazdálkodás
vagy termelés folytatása nélkül a növényvédelmi és talajvédelmi el ő írások betartásával ,
egész évre kiterjedően a föld folyamatos, megszakítatlan gyommentes és term őképes
állapotban tartása .
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2. A törvény hatálya alá tartozó földek

4. §

(1) A törvény hatálya kiterjed az ország területén lev ő valamennyi beépített vagy
beépítetlen mező-, erdőgazdasági hasznosítású földre .

(2) A mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő védett természeti terüle t
forgalmára is e törvény rendelkezéseit kell megfelel ően alkalmazni.

(3) A tanyán belüli mező-, erdőgazdasági hasznosítású földre e törvény rendelkezése i
irányadóak, kivéve, ha a tanya a külön jogszabály szerinti mez őgazdasági üzem, illetve
családi gazdaság nyilvántartásba vett üzemi központja . Ha a tanyaépülethez mező-, és
erdőgazdasági hasznosítású föld nem tartozik, a tanyára a használat jellegéne k
megfelelő rendelkezések az irányadóak .

(4) Az eltérő művelési ágú alrészletekb ől álló mező-, erdőgazdasági hasznosítású
földrészlet művelési ágát a földrészlet területének több mint felét kitevő művelési ág
alapján kell figyelembe venni .

(5) A tanya, továbbá a mezőgazdasági termelés, a mezőgazdasági termék tárolását,
feldolgozását, a mezőgazdálkodást szolgáló gépek, berendezések tárolását szolgáló
gazdasági épületek elhelyezését szolgáló művelés alól kivett területek kivételével, a
művelés alól kivett területet, ha az önálló földrészletként kialakítható, a földrészlett ő l
telekalakítással le kell választani .

(6) Ha a földrészleten belül valamely művelési ágban nyilvántartott alrészlet van, annak
területnagyságától függetlenül a teljes földrészletre e törvény rendelkezéseit kel l
alkalmazni .

3. Egyes fogalmak

5. §

(1) E törvény alkalmazásába n

1. mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld : a település határán belüli elhelyezkedését ől
(belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan mező-, illetve erdőgazdálkodássa l
hasznosított, vagy az ilyen gazdálkodásra alkalmas földterület, amelyet az ingatlanügy i
hatóság szántó, sz ő lő , gyümölcsös, kert, rét, legel ő (gyep), nádas, erdő és fásított terület
művelési ágba sorolt be vagy halastónak nyilvánított és az ingatlan-nyilvántartásban
ezekkel a megjelölésekkel vett fel . Erdő , fásított terület művelési ágaknál kétség esetén
az erdészeti nyilvántartás minősítése az irányadó ;
2. tanya: a település külterületén lév ő , növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá a z
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és
gazdasági épület, épületcsoport, és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó ,
legfeljebb hatezer négyzetméter területű föld együttese. A tanya e jellegén nem változtat
az, ha az épületeket utóbb a létesítés céljától eltérő en nem az említett mez őgazdasági
tevékenységek céljára használják. Tanyának kell tekinteni a település külterületének
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volt zártkerti részén létesített, illetve a használat módja alapján utóbb lakó- ,
üdülőépületnek min ősített építmény, illetve gazdasági épület és a hozzátartoz ó
földterület együttesét is ;
3. birtok-összevonási célú földtulajdonjog-szerzés : a földművesek, más mezőgazdaság i
termelők, továbbá más földtulajdonosok tulajdonában álló széttagolt mező - ,
erdőgazdasági hasznosítású földek kiegészítése földtulajdon-szerzés útján, együttese n
művelhető birtokok, a természeti adottságokhoz jobban igazodó termelési feltételek és a
kedvezőbb üzemi méretek kialakítása céljából ;
4. birtokközpont: a települések határától és a művelési ágtól függetlenül, ugyanazon
földműves vagy mez őgazdasági termelő tulajdonában álló földek legtávolabbi pontjátó l
legfeljebb húsz km-es távolságon belül elhelyezkedő, olyan gazdasági-, lakó-, illetv e
iroda épülettel beépített földrészlet, ideértve a tanyát is, amely az említett földeke n
történő gazdálkodás megszervezésének székhelyéül vagy telephelyéül szolgál ;
5. mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, halászat ,
haltenyésztés, szaporítóanyag termesztés, vadgazdálkodás, erd őgazdálkodás, vegye s
gazdálkodás ;
6. kiegészítő tevékenység: falusi- és agroturizmus, kézművesipari tevékenység,
fűrészáru-feldolgozás, takarmány előállítás, elsődleges élelmiszer-feldolgozás ,
dohányfeldolgozás, bioüzemanyag el őállítás a mezőgazdasági tevékenység során
keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredet ű hulladék hasznosítása, ne m
élelmiszer célú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekb ő l keletkezett termékek
közvetlen termelő i értékesítése, mez őgazdasági szolgáltatás ;
7. helyben lakó: az a tulajdonjog, illetve használati jog szerzésére jogosult természete s
személy, akinek a lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelyne k
közigazgatási területén a mező-, erdőgazdaságilag hasznosított föld vagy tanya fekszik ,
vagy a lakóhelye legalább három éve olyan településen van, amelynek közigazgatás i
határa a mez ő-, erdőgazdaságilag hasznosított föld vagy a tanya fekvése szerinti
település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom el ő l el nem zárt magánúto n
legfeljebb húsz km távolságra van ;
8. helyben lakó szomszéd : az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vagy használatába n
lévő mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld vagy tanya közvetlenül illetve önáll ó
helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékel ődésével szomszédos az
adásvétel, illetve a haszonbérlet tárgyát képező földdel vagy tanyával ;
9. helybeli illetőségű: az a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földre használati jo g
szerzésére jogosult jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez ő más
szervezet, amelynek a székhelye legalább egy éve azon a településen van, amelynek
közigazgatási területén a mez ő-, erdőgazdaságilag hasznosított föld vagy tanya fekszik ,
vagy a mezőgazdasági termelést kiszolgáló telephelye, tanyája legalább egy éve olyan
településen van, amelynek közigazgatási határa a megszerzend ő mező - ,
erdőgazdaságilag hasznosított föld vagy a tanya fekvése szerinti település közigazgatás i
határától közúton vagy közforgalom el ől el nem zárt magánúton legfeljebb húsz km
távolságra van ;
10. helybeli illetőségű szomszéd: az a helybeli illetőségű jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkez ő más szervezet, akinek a tulajdonában vagy
használatában lévő mező-, erdőgazdaságilag hasznosított föld vagy tanya, közvetlenül
szomszédos, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorn a
közbeékelődésével szomszédos a haszonbérlet tárgyát képez ő a mező-, erdőgazdaságila g
hasznosított földdel vagy tanyával ;
11. csere: a mező-, erdőgazdaságilag hasznosított földek tulajdonjogának kölcsönös
átruházása az e törvény szerinti feltételeknek megfelel ően;
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12. földműves :
a) a Magyarországon egyéni vállalkozóként, őstermelőként, családi gazdálkodóként,
gazdálkodó család személyesen közrem űködő nagykorú tagjaként, önfoglakoztatókén t
nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki a
mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a mező-, erdőgazdasági- és az azoka t
kiegészítő tevékenységet főfoglalkozásként (élethivatásszerűen) vagy
mellékfoglalkozásként folytatja és legalább középfokú mezőgazdasági vagy erdészet i
szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy
b) az a belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki mezőgazdaság i
vállalkozó, ezüstkalászos gazda, aranykalászos gazda szakképesítéssel rendelkezik, vag y
ennek hiányában a mez őgazdasági igazgatási szerv által igazoltan legalább három év e
folytatja a mező-, erdőgazdasági termelő-, illetve a mező-,erdőgazdasági termel ő- és az
azokat kiegészítő tevékenységet ;
13. főfoglalkozású földm űves : az a földműves, aki a birtokában lévő földeken úgy folytat
önálló gazdálkodást, hogy más foglalkoztatónál nem áll munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló tagsági és egyéb jogviszonyban, továbbá a törvényes
munkaidőnek legalább a felében személyesen folytat mezőgazdasági tevékenységet, és
éves jövedelmének több mint a fele e tevékenységéb ől származik. Ha a mezőgazdaság i
tevékenységből származó éves árbevétel nem haladja meg éves összjövedelem felét, a
természetes személynek mellékfoglalkozása a mezőgazdasági termelés ;
14. mezőgazdasági termelő: az a gazdálkodó szervezetnek min ősülő , Magyarországon
nyilvántartásba vett, belföldi vagy tagállami székhely ű jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkez ő szervezet, amelynek
a) okirattal igazolható alaptevékenysége a mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve a
mező-, erdőgazdasági- és az azokat kiegészítő tevékenység,
b) éves árbevételének több mint a fele a mez ő-, erdőgazdasági tevékenységb ől, illetve a
mező-, erdőgazdasági- és az azokat kiegészítő tevékenységb ől származik
c) a szerzést megelőzőleg legalább három éve mezőgazdasági termelő és kiegészítő
tevékenységet folytat, és
d) a vezető tisztségviselője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve az azoka t
kiegészítő tevékenységet főfoglalkozásként (élethivatásszerűen) a gazdálkodó
szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és legalább
középfokú mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, továbbá a
mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább három éves üzemi gyakorlatta l
rendelkezik ;
15. földhasznosítási kötelezettség : a mező-és erdőgazdasági föld adott művelési ágának
megfelelő, mező-, erdőgazdasági termeléssel történő olyan használata, amely a
talajvédelmi el őírások betartása, valamint a gyomnövények megtelepedését és terjedését
megakadályozó hasznosítás mellett termést eredményez, vagy közösségi jogi aktusba n
meghatározott feltételek szerint és módon, termelés folytatása nélkül, a talaj- illetve
növényvédelmi kötelezettségeknek eleget téve a földet term őképes és gyommente s
állapotban tartja . Halastó esetében a kötelezettség a halgazdálkodással történő olyan
hasznosítást foglalja magában, amely a halastó természetes környezetének megfelel ;
16 . őstermelő: egyéni vállalkozónak, családi gazdálkodónak, gazdálkodó csalá d
tagjának, nem minősülő Magyarországon nyilvántartásba vett fő-, illetve
mellékfoglalkozású földműves;
17. önfoglalkoztató : az az őstermelő , aki bármely jogszabály szerint önállóan végezhet ő
és az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdaság i
tevékenységet végez, ha az egészségbiztosítási, illetve a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások
fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik ;
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18. egyéni vállalkozó : őstermelőnek, családi gazdálkodónak, gazdálkodó csalá d
tagjának, önfoglakoztatónak nem minősülő Magyarországon nyilvántartásba vett fő-,
illetve mellékfoglalkozású földműves ;
19. önálló vállalkozó : az egyéni vállalkozó, vagy az önfoglalkoztató ;
20. volt haszonbérlő , volt részes művelő , volt feles bérlő: a haszonbérleti szerz ődés
megkötését közvetlenül megelőző gazdasági évben legalább három éve haszonbérlőként,
részes művelőként, feles bérlőként szerződő személy feltéve, hogy el őbbi szerződés nem a
felek egyoldalú vagy kölcsönös megállapodása miatt szűnt meg, illetve
kényszerhasznosításba vétel sem történt a szerződés határideje alatt;
21. tagállami állampolgár : az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európa i
Gazdasági Térségr ől szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a
nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá es ő állam állampolgára ;
22. külföldi természetes személy : a nem tagállami állampolgár, továbbá a nem magyar
állampolgár, kivéve a Magyarországra bevándorolt vagy menekültként elismer t
személyt ;
23. külföldi jogi személy: a nem tagállami székhelyű jogi személy, továbbá a külföld i
székhelyű jogi személy vagy az ilyen székhelyű jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet ;
24. kényszerhasznosítás : a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek – a földhasznál ó
költségére – hatóság által elrendelt megm űveltetése a kijelölt földhasználóval, halast ó
esetében a hasznosítás elrendelése kijelölt halgazdálkodóval, amely a tulajdonjogot ne m
érinti, a haszonbérleti és más jogügyleti úton alapított kötelmi jellegű használati
jogviszonyt azonban megszünteti ;
25. földrészlet : az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi-számon nyilvántartot t
önálló földterület ;
26. alrészlet : az ingatlan-nyilvántartás szerinti földrészleten belül saját bet űjellel
megkülönböztetett területrész, amely azonos m űvelési ághoz, művelés alól kivett
területhez, illetve halastóhoz tartozik ;
27. Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: az egyszerűsített területalapú támogatások és a
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítend ő „Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének
meghatározásáról szóló közösségi jogi aktusban meghatározott, illetve külö n
jogszabályban foglalt elő írások összessége ;
28. pályakezdő fiatal földműves: az a földműves, aki a földszerzésre irányul ó
elővásárlási, illetve el őhaszonbérleti jog gyakorlása id őpontjában elmúlt tizennyolc éves ,
de a negyvenedik életévét még nem töltötte be .

(2) E törvény alkalmazásában – eltér ő törvényi meghatározás hiányában –
1. családi gazdaság : a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságkén t
nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem ;
2. a családi gazdálkodó : a családi gazdaságot a mez őgazdasági igazgatási szer v
nyilvántartásába bejegyeztet ő főfoglalkozású földműves, aki a családi gazdaságot vezeti ,
e törvény szerint nem önfoglalkoztató, őstermelő, egyéni vállalkozó, és gazdálkod ó
szervezetnél sem áll munka-, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyban ;
3. gazdálkodó család tagjai : a családi gazdálkodó, annak házastársa, élettársa, testvére ,
kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezet t
nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője; gazdálkodó család tagja nem lehet e törvény
szerinti őstermelő , egyéni vállalkozó, mez őgazdasági termelő tisztségviselője ;
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4. mezőgazdasági üzem: az azonos céllal működtetett mezőgazdasági termelési tényezők
(föld, mezőgazdasági felszerelés, egyéb vagyonelemek) szervezeti alapegysége, ami a
gazdasági összetartozás révén gazdálkodási alapegység is . ]

(1) Ez a törvény a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld)
tulajdonjogának megszerzésére, a földön haszonélvezeti jog alapítására, a föld használatára,
továbbá a szerzési	 korlátozások ellenőrzésére és a helyi földbizottságra vonatkozó
rendelkezéseket állapítja meg .

(2) Külön törvény a mezőgazdasági üzemek tulajdoni-, és használati viszonyainak
sajátosságaira tekintettel, az e törvényben foglaltaktól eltérő szabályokat is megállapíthata
föld és a hozzátartozó mezőgazdasági felszerelés tulajdonjogának, használatának üzemi
hasznosítás céljából történő megszerzésére .

(3) Külön törvény az integrált mezőgazdasági termelésszervezést végző szervezetek
működési sajátosságaira tekintettel, az e törvényben foglaltaktól eltérő szabályokat i s
megállapíthat a föld használatának az integrált termelésszervezésben való hasznosítás céljábó l
történő megszerzésére .

(1) E törvény hatálya kiterjed az ország területén fekvő valamennyi földre .

(2) A védett természeti területnek min ősülő földre e törvény rendelkezéseit a természet
védelmérő l szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

(3) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint
erdőnek, valamint erdőgazdálkodási célt közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő földre
(a továbbiakban együtt : erdőnek minősülő föld) e törvény rendelkezéseit az erdőrő l, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, továbbá az erd őbirtokossági társulatról
szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

(4) A Nemzeti Földalapba tartozó föld tekintetében e törvény rendelkezéseit a Nemzet i
Földalapról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a tanyára a földre vonatkoz ó
rendelkezéseket kell alkalmazni .

(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a földművesre vonatkozó rendelkezéseket
a pályakezd ő gazdálkodóra is alkalmazni kell .

4 . §

Ha a tanyának nem minősülő földrészleten belül az 5 . § 17 . pontjában meghatározott
művelési ágban nyilvántartott alrészlet van, annak területnagyságától függetlenül — e törvén y
eltérő rendelkezése hiányában — a teljes földrészletre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni .
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Értelmező rendelkezések

E törvény alkalmazásában :

1.állattartó telep:a Magyarország területén, egy vagy több földrészleten, illetv e
földrészleten	 belül	 alrészletként	 elhelyezkedő ,	 a földfelszínen azonosítható 	 állandó
mesterséges tereptárgyakkal egyértelműen lehatárolt, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vag y
tojáskeltetőként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek é s
kiszolgáló létesítmények, és a hozzájuk tartozó gazdasági felszerelés együttese, ideértve a z
állattartó létesítményekkel egy technológiai egységben m űködő körbekerített legel őket és
kifutókat, továbbá a trágyatárolásra és a méhcsaládok kaptáros elhelyezésére használ t
területeket ;

2.belföldi természetes személy :a magyar állampolgár ;
3.birtok:a jogosult tulajdonában, haszonélvezetben vagy bármely más érvénye s

jogcímen használatában álló valamennyi föld ;
4.családi gazdaság:a mezőgazdasáli igazgatási szervnél családi gazdaságkén t

nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem;
5.családi gazdálkodó :a családi gazdaságot vezető természetes személy ;
6.fiatal földműves:az a földműves, aki az el ővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog

gyakorlása időpontjában elmúlt 16 éves, de a 40 . életévét még nem töltötte be ;
7.földműves:Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy ,

illetve tagállami, állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányába n
gazoltan legalább három év e

a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészít ő tevékenységet saját nevében
és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebb ő l igazoltan árbevétele
származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mez ő ,- vagy erdőgazdasági
célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy

b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mez őgazdasági
termelőszervezet olyan tagjának min ősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve
mező-, erdőgazdasági- és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként
végzi ;

8.gazdálkodó család tagfai:a családi gazdálkodó, továbbá annak olyan házastársa,
élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezet t
nagykorú gyermeke, szül ője, nagyszülője, testvére, ahol a gyermeken az örökbe fogadott ésa
nevelt gyermeket is érteni kell ;

9.helyben lakó :az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább
3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetv e
a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik ;

10.	 helyben lakó szomszéd:az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vag y
használatában lévő föld szomszédos az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés
tárgyát képező földdel ;

11.helybeli illetőségű:az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez ő
más szervezet, amelynek mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a települése n
van, amelynek közigazgatási területén a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld;
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12. helybeli illetőségű szomszéd:az a helybeli illet őségű jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkez ő más szervezet, amelynek a tulajdonában vagy használatába n
lévő föld szomszédos a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel ;

13. közeli hozzátartozó:a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér ;

14. kiegészítő tevékenység:falusi- és agroturizmus, kézművesipari tevékenység,
fűrészáru-feldolgozás, takarmány előállítás, mezőgazdasági termékb ő l élelmiszer előállítása,
dohányfeldolgozás, bioüzemanyag előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során
keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmisze r
célú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekb ő l keletkezett termékek közvetlen termelő i
értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás ;

15. külföldi természetes személy:a nem tagállami állampolgár ;
16. külföldi jogi személy:a nem tagállami székhelyű jogi személy, illetve jog i

személyiséggel nem rendelkező szervezet ;
17. mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld:a föld fekvésétő l (belterület, külterület)

függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, sz ő lő ,
gyümölcsös, kert, rét, legel ő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van
nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet ,
amelyre	 az	 ingatlan-nyilvántartásban	 Országos	 Erdőállomány Adattárban	 erdőként
nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve ;

18. mező-, erdőgazdasági tevékenység:növénytermesztés, kertészet, állattartás,a
méhanya előállítás, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag termesztés, vadgazdálkodás ,
erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás ;

19.	 mezőgazdasági termelőszervezet:a mezőgazdasági igazgatási	 szerv	 által
nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet ,

a) amelynek
aa)alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő

tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat ,
ab)éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mez ő-, erdőgazdasági

tevékenységbő l, illetve a kiegészítő tevékenységbő l származik, és
ac)legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági

tevékenységet, illetve a kiegészít ő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyáho z
kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási
szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy

b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül ;
20. mezőgazdasági üzem:az azonos céllal működtetett mezőgazdasági termelési

tényezők (föld, mezőgazdasági felszerelés, egyéb vagyonelemek) szervezeti alapegysége ,
amely a gazdasági összetartozás révén gazdálkodási alapegység is ;

21. mezőgazdasági üzemközpont:a földműves vagy mezőgazdasági termelő szervezet
tulajdonában, illetve használatában álló, a mez ő- és erdőgazdasági tevékenység vagy a mező -
és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészít ő tevékenység célját szolgáló gazdasági-, lakó- ,
illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a tanya, amely a gazdálkodás végzésének vag y
megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél bejelentett helyéül szolgál ;

22. pályakezdő gazdálkodó:az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy,
illetve tagállami állampolgár, aki

a) a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének
időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik,
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b)nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségr ő l
szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerz ődés alapján velük egy
tekintet alá eső államban fekvő föld tulajdonjogával ,

c)	 legalább középfokú mez őgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségge l
rendelkezik, és

d)a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél pályakezd ő mezőgazdasági
termelőként nyilvántartásba vételre kerül ;

23. szomszédosföld:az olyan föld, amely – a település közigazgatási határátó l
függetlenül – a jogügylet tárgyát képező földdel közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szá m
alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékel ődésével közvetve érintkezik ;

24. tagállami állampolgár:az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európa i
Gazdasági Térségrő l	 szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valaminta
nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára, ide nem értvea
belföldi természetes személyt ;

25. tanya:a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan
földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekke l
kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület ,
illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan -
nyilvántartásban tanyaként szerepel ;

26.	 újonnan	 alapított	 mezőgazdasági	 termelőszervezet:	 Magyarországon
nyilvántartásba vett tagállami székhely ű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szerveze t

a) amelynek alaptevékenysége a mez ő-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő
tevékenység,

b) amely nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdaság i
Térségrő l szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerz ődés alapján
velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal ,

c) amelynek legalább egy vezet ő tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-,
erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészít ő tevékenységet a szervezetben fennálló tagság i
viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletbe n
meghatározott	 mezőgazdasági	 vagy	 erdészeti	 szakirányú	 képzettséggel, 	 vagy	 a
mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik ,
es

d) a szervezet nem szétválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlá s
folytán keletkezett ;

27. ültetvény:a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy Szállítói Fajtajegyzékben szereplő
fajtákkal, hatósági telepítési engedély alapján létesített és a gyümölcsültetvény-kataszterbe n
nyilvántartott 500 m 2-nél nagyobb terület ű bogyósgyümölcssel, valamint az 1500 m2-nél
nagyobb területű sző lővel, gyümölcsössel betelepített földrészlet, illetve alrészlet . "

Indokolá s

az 1 . ponthoz

A törvényjavaslat preambulumának módosítására tesz javaslatot .

a 2 . ponthoz
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az I . §-hoz

Az Alaptörvény 2012 . december 22-én hatályba lépett harmadik módosítása nyomán a
P) cikk (2) bekezdése szerint a termőföld és az erdők tulajdonjogának és hasznosításának
feltételeit sarkalatos törvény határozza meg . Erre tekintettel a törvény hatályát indokolt a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmával kapcsolatos rendelkezésekre szűkíteni, és az ezen
kívül álló további szabályokat külön törvényben megállapítani . Így kikerülnek a földforgalm i
törvény hatály alól a birtokrendezésre, a földhasználati nyilvántartásra, az agráröröklésre és a
földhöz kapcsolódó támogatási jogosultságokra vonatkozó rendelkezések. A földforgalmi
törvény a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) tulajdonjogának
megszerzésére, a földön haszonélvezeti jog alapítására, a föld használatára, továbbá a szerzés i
korlátozások ellenőrzésére, és a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítj a
meg. Külön törvény rendelkezik a mezőgazdasági üzemekről és az integrált mez őgazdaság i
termelésszervezést végző szervezetekről, azonban lehetővé kell tenni, hogy ezen külön
törvények a tulajdoni-, és használati viszonyok sajátosságaira tekintettel, a földforgalmi
törvényben foglaltaktól eltérő szabályokat is megállapíthassanak a föld és a hozzátartoz ó
mezőgazdasági felszerelés tulajdonjogának, használatának üzemi hasznosítás céljából történ ő
megszerzésére, illetve a föld használatának az integrált termelésszervezésben való hasznosítá s
céljából történ ő megszerzésére .

a 2. §-hoz

A törvényjavaslat tárgya, azaz a föld fogalma – a hatályos szabályozással megegyez ő
módon – a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett m űvelési ágakon alapul . Ennek
indoka, hogy nincs az ingatlan-nyilvántartástól megbízhatóbb, és köztudatba is teljességge l
beépült olyan hatósági nyilvántartás, amire a földügyi jogi szabályozás alapjait biztonságga l
építeni lehetne . Ellenkező esetben a törvény tárgyi hatálya állandó vita tárgya lenne az egyes
jogügyletek során. E törvény hatálya kiterjed az ország területén fekvő valamennyi földre .

A művelési ágak közül elhagyásra kerül a halastó, amely jellegét tekintve inkáb b
szolgál az állattartás helyéül, és nem tekinthető mezőgazdasági művelés alatt álló területnek .
Az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg is aranykorona érték nélkül, de művelési ágként
szerepel a halastó . A földforgalmi szabályozásban nem fog problémát okozni a halastó
művelési ág kivezetése, hiszen jelentősége nem a halastavak területének, hanem a
haltermeléshez szükséges takarmánytermő területek forgalmának van .

A természetvédelmi szabályozás és jelen törvény közötti kapcsolat vonatkozásában a
szubszidiárius jelleg kialakítása indokolt . A törvényjavaslat ugyanis s földforgalmi törvén y
szabályait rendelte alkalmazni a földnek nem min ősülő védett természeti terültekre, azonban
ehelyett azt indokolt rögzíteni, hogy a védett természeti területnek minősülő földre e törvény
rendelkezéseit a természet védelmérő l szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

Szintén le kell határolni az erd őrő l, az erdő védelmérő l és az erdőgazdálkodásról szóló
törvény (a továbbiakban: erdőtörvény) szerint erd őnek, valamint erdőgazdálkodási célt
közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő földek esetében, hogy a földforgalmi törvén y
rendelkezéseit az erdőről, az erdőtörvény, továbbá az erdőbirtokossági társulatról szóló
törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni .

A Nemzeti Földalapba tartozó földek tekintetében természetesen továbbra i s
biztosítani szükséges, hogy azokra eltérő szabályokat állapíthasson meg az egyébként szintén
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sarkalatos Nemzeti Földalapról szóló törvény . Ennek biztosítására a földforgalmi törvénybe n
számos helyen az általános szabályok alóli kivételként kell említeni az állami földekke l

kapcsolatos ügyleteket .

a 3. §-hoz

Rögzíteni szükséges, hogy főszabályként a tanyára a földre vonatkozó rendelkezéseke t

kell alkalmazni . Tanyának a település külterületén fekvő , legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan

földrészlet minősül, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá a z
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdaság i
épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan -
nyilvántartásban tanyaként szerepel . Tanyára vonatkozó eltérés, hogy a tanya lakó-, é s
gazdasági épület használatának – a földtől elválasztott – önálló átengedésére e törvény
rendelkezéseit nem kell alkalmazni, valamint a tanyához tartozó földterület használat i

jogosultságát bárki megszerezheti .

a 4. §-hoz

Értelmező szabályként rögzíteni kell, hogy ha a tanyának nem min ősülő földrészleten

belül valamely művelési ágban nyilvántartott alrészlet van, annak területnagyságátó l
függetlenül a teljes földrészletre a földforgalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni .

az 5 . §-hoz

Az értelmező rendelkezések között csak a földforgalmi törvény által alkalmazot t
fogalmak meghatározása szükséges . Az üzemszabályozási kérdéseket taglaló fogalmak (pl .
üzemmérettel összefüggő) nem kapcsolódnak a törvény hatályához, másrészt értelmezés i
anomáliákat okozhatnak .

A törvény a mező gazdaság szerkezetének alakítása érdekében az állattartás i
tevékenységet földforgalmi eszközökkel is privilegizálni kívánja. Ugyanakkor indokolt az
állattartó telep fogalmának meghatározása .

A földműves, mint a földművelési tevékenységet professzionálisan végz ő , és erre
tekintettel a földszerzés fókuszába állított személy kritériumrendszere öt feltételből áll össze :

1.)természetes személy magyar állampolgár vagy tagállami állampolgá r
2.) Magyarországon nyilvántartásba vételre került ,
3.) a törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mez őgazdasági vagy

erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legaláb b
három éve mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat ,

4a.) tevékenységét saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországo n
végzi,

5a.) tevékenységébő l árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a
megvalósult mező ,- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott ,

4-5b.) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett
mezőgazdasági termel őszervezet olyan tagjának vagy részvényesének min ősül, aki mező - ,
erdőgazdasági tevékenységet, illetve mez ő-, erdőgazdasági- és az azokat kiegészít ő
tevékenységet személyes közreműködésként végzi .
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A Csatlakozási Szerződés rendelkezései szerint 2014 . május 1-jét követően a föld
tulajdonjogának megszerzése megnyílik valamennyi tagállami állampolgár előtt . Harmadik
országok állampolgárai vonatkozásában azonban a korlátozások fennmaradhatnak .

A földműves státusz igazolásához elengedhetetlen, hogy róluk hatósági nyilvántartá s
álljon rendelkezésre .

A professzionális termelés érdekében javasolt meghatározott szakképzettsé g
meglétéhez vagy megfelel ő szakmai gyakorlati idő fennállásához kötni a földművessé válást .
Mindez alátámasztja, hogy a földszerzésre olyan személy válik csak jogosulttá, aki elméleti é s
gyakorlati szakismeretek alapján alkalmas a földön való gazdálkodásra .

A spekulatív jellegű (nem termelési, hanem befektetési célú) földszerzése k
megakadályozása érdekében indokolt rögzíteni, hogy a földm űves státusz elemét képezi a
mezőgazdasági termelő tevékenység, azaz a vállalkozás és a termelésb ő l árbevétel realizálása .

Hazánkban a mez őgazdasági termelést végző gazdálkodók többsége valamilyen
gazdasági társaságban való gazdálkodást választott vállalkozásának formájául, azaz ők nem a
saját nevükben, hanem a cégükön keresztül végzik a termel ő tevékenységet. A földforgalmi
törvénynek ezen gazdasági racionalitásra figyelemmel kell lennie és az életszer űség mentén
kell a szabályozást kialakítani . Hiszen míg a föld tulajdonjogát csak természetes személy
szerezheti meg, addig azon az esetek többségében jogi személy gazdálkodik, amely jog i
személy sok esetben a földtulajdonos saját cége .

A helybenlakó fogalma szűkítésre kerül arra a személyre, akinek az életvitelszer ű
lakóhelye (vagyis nem csupán a bejelentett) legalább 3 éve azon a településen van, amelyne k
közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerz ődés tárgyát képező
föld fekszik. Ennek analógiájára helybeli illetőségű az a jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amelynek mezőgazdasági üzemközpontj a
legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a haszonbérlet i
szerződés tárgyát képez ő föld fekszik .

A mezőgazdasági üzemközpont képezi a földszerzés földrajzi körének origóját . Ennek
biztosítására a fogalom alapján a mez őgazdasági üzemközpont a földműves vagy
mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonában, illetve használatában álló, a mez ő- és
erdőgazdasági tevékenység vagy a mez ő- és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészít ő
tevékenység célját szolgáló gazdasági-, lakó-, illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a
tanya, amely a gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének az illetékes mez őgazdasági
igazgatási szervnél bejelentett helyéül szolgál .

Budapest, 2013 . május 22 .
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