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Kövér László ,
az Országgy ű lés Elnöke részére

Helyben

Zárószavazás el őtti módosító iavaslat

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 110 . §-a alapján – a köztársasági elnök megfontolásr a
visszaküldő átiratára tekintettel – a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy
használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügylete k
feltárásáról és megakadályozásáról szóló T/11187/16. számú elfogadott, de ki nem hirdetet t
törvényhez (a továbbiakban : elfogadott törvény) a következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. Az elfogadott törvény 3 . §-a a következők szerint módosul :

„3 • §

(1) Termőföld tulajdonjogával, illetve használati jogával összefügg ő szerződésben
választottbíróságként csak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamar a
mellett működő választottbíróság köthet ő ki .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéssel ellentétes választottbírósági kiköté s
semmis .

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható az e törvény hatálybalépését megel őzően
jogszerűen és jóhiszeműen kötött választottbírósági kikötésekre.”

2. Az elfogadott törvény 4-11 . §-a a következ ők szerint módosul, a további szerkezet i
egységek számozásának megfelelő módosulásával :



»4 • §
(1)Az ügyész bejelentésre vizsgálatot indít, ha a bejelentés nyomán alappa l

feltételezhető , hogy valamely jogügylet a termőföld tulajdonjogának megszerzését vag y
használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányul .

[5 . §

(1) Az ügyész a vizsgálat során – válaszadási határid ő megjelölésével –
felvilágosítást kérhet minden olyan személyt ől, aki a jogügylet jogszerűségének
megítéléséhez szükséges információval rendelkezik. A kért információkat az azza l
rendelkező személy köteles az ügyész rendelkezésére bocsátani .

(2) A kért információk megadása – ide értve az irat átadását is – a polgár i
perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvény (a továbbiakban : Pp.) 169. és 170. §-ában
foglaltak szerint tagadható meg, és az információk megadásának megtagadására a Pp .
171. §-át is megfelelően alkalmazni kell . Az érintett személy a jogsértést beismerő
nyilatkozatot nem köteles tenni .

6 . §

(1) Az ügyész felhívására az irat birtokosa köteles az adathordozón tárolt
információ olvasható és másolható formában való megjelenítésére .

(2) Az ügyész az irat birtokosa által átadott iratokról másolatot készíthet. Az
ügyész jogosult az adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni, és a tükörmásola t
felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni, ha valószín űsíthető , hogy
az adathordozón a jogsértéshez kapcsolódó adatok találhatók .

(3) Az ügyész az iratokat jegyzőkönyv készítése mellett úgy is lefoglalhatja, hog y
az iratokat megőrzésre alkalmas tárolóban, vagy külön helyiségben helyezi el, azt lezárj a
és lepecsételi .

7 . §

Ha a bizonyítási eszköz az eljárás tárgyával össze nem függ ő személyes adatot is
tartalmaz, az ügyész köteles ezen adatokat – ilyen min őségük megállapítását követően –
haladéktalanul törölni (felismerhetetlenné tenni) .

8 . §

A személy meghallgatható üzleti titokról akkor is, ha nem kapott felmentést a
titoktartás alól .

9 . §

(1) Ha törvény másként nem rendelkezik, és alapos okból feltételezhet ő , hogy
valamely lényeges bizonyítási eszköz ott lelhet ő fel, az ügyész határozattal elrendelheti
bármely helyszín átkutatását, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ot t
tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet ,
helyiséget felnyithat, feltéve, hogy az ettől várható bizonyíték mással nem pótolható . A



cselekmény eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha annak jelleg e
indokolttá teszi, az ügyész a rendőrség közrem űködését kérheti, amelynek költségét az
állam viseli .

(2) Az (1) bekezdés szerinti cselekményt rendszerint az érintett, illetve képvisel ője
vagy megbízott hozzátartozója jelenlétében kell elvégezni, a megkezdése előtt közölni
kell vele az elrendelő határozatot, és fel kell őt szólítani, hogy a keresett bizonyítás i
eszközt adja elő , a számítástechnikai rendszeren vagy adathordozón tárolt adatot tegy e
hozzáférhetővé. Ha az érintett a felszólításra a keresett bizonyítási eszközt előadja, a
számítástechnikai rendszeren vagy adathordozón tárolt adatot hozzáférhetővé teszi, a
cselekmény nem folytatható, kivéve, ha gyanú merül fel arra, hogy más bizonyítás i
eszköz is fellelhető .

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti cselekmény végrehajtása során az érintett személy ,
illetve képviselője vagy megbízott hozzátartozója nincs jelen, az érintett személy
érdekeinek védelmére olyan személyt kell kirendelni, akir ől alaposan feltehető , hogy a
cselekménnyel érintett érdekeit megfelel ően védi.

(4) A helyszín átkutatását elrendelő határozat elleni az, akinek a helyszín
átkutatása a jogát, jogos érdekét érinti, panasszal élhet a felettes ügyésznél .

(5) A panasznak nincs halasztó hatálya . Kivételesen indokolt esetben a
határozatot hozó, illetve a panaszt elbíráló a határozat végrehajtását a panasz
elbírálásáig felfüggesztheti .

(6) Ha a határozatot hozó a panasznak három napon belül nem ad helyt, kötele s
azt haladéktalanul felterjeszteni az elbírálásra jogosulthoz, aki a panaszt a hozz á
érkezésétől számított tizenöt napon belül határozattal bírálja el . Az elkésett és a nem
jogosulttól származó panaszt indokolás nélkül el kell utasítani .

(7) A panasz elbírálásáról a panaszt tevőt — a határozat hatályon kívül helyezése ,
illetve a megváltoztatása esetén azokat is, akikkel a határozatot közölték — értesíteni kell .
A panaszt elbíráló határozat ellen a panaszt tevő keresetet nyújthat be a közigazgatási é s
munkaügyi bírósághoz, amely a keresetet a Pp. XX. fejezetének megfelel ő
alkalmazásával bírálja el .

10. §

(1) Az ügyész felvilágosítás iránti felhívásának nem teljesítése, késedelme s
teljesítése, illetve valótlan vagy megtéveszt ő válaszadás, valamint a 9 . § szerinti vizsgálati
cselekmény akadályozása esetében az érintett személyt az ügyész bírsággal sújthatja .

(2) A bírság legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázeze r
forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdasági társaság esetében
ötmillió forint. A bírság kiszabására és megfizetésére az ügyész által kiszabot t
rendbírságra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az
köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani .



(3) Az ügyész bírságkiszabó határozata ellen a megbírságolt keresetet nyújthat b e
a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz, amely a keresetet a Pp . XX. fejezetének
megfelelő alkalmazásával bírálja el .

11. § (1)] (2) Az ügyész részére – az ügyészségről szóló 2011 . évi CLXIII. törvény
(továbbiakban : Ütv.) 26 . § (2) bekezdése alapján folytatott vizsgálat során – megkeresésre át
kell adni :

a) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a támogatási adato k
nyilvántartására működtetett nyilvántartási rendszerekből a mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolód ó
eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007 . évi XVII . törvény 22 . § (1) bekezdés a)–c) pontjában
foglalt adatokat ,

b) a szőlész-borász gazdasági aktából a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a
sző lőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgy űjtés, a
borászati termékek fuvarozásához szükséges kísér őokmányok, valamint a borágazatban
vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 2009. május 26-ai 436/2009/EK bizottsági rendelet I . melléklet 1 . pont
1 .1 . alpontjában foglalt adatokat ,

c) az állatok Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerében (ENAR) szerepl ő
adatokat,

d) az Országos Erdőállomány Adattárból az erd őről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009 . évi XXXVII . törvény 38 . (2) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt adatokat ,

e) az Országos Vadgazdálkodási Adattárból a vad védelmérő l, a vadgazdálkodásról ,
valamint a vadászatról szóló 1996 . évi LV. törvény 48. (2) bekezdés b) és c) pontjában
foglalt adatokat ,

fi az Országos Halgazdálkodási Adattárból a halgazdálkodásra jogosult azonosítására
szolgáló adatokat,

g) a személyek azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI. törvény 11 . § (1 )
bekezdés a)–h) pontjában foglalt adatokat,

h) a cégjegyzékből a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006 . évi V. törvény 24 . (1) bekezdés a)–e) és g) j), valamint 25 . §
a)g), i), k), 1), p) és q) pontjában foglalt adatokat ,

i) az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI .
törvény 14. §-ában, 15 . § (1) bekezdésében, valamint 16 . §-ában foglalt adatokat ,

j) a földhasználati nyilvántartásból a földhasználati lap adatait ,
k) az adóhatóságtól az adózókra vonatkozó adóazonosító nyilvántartásból, továbbá az

adóhatóság által kezelt gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére, é s
a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatbázisból, valamint a köztartozás miatt végrehajtás i
eljárás alatt álló személyekre vonatkozó adatbázisból az adózó azonosítására, árbevételére ,
jövedelmi és vagyoni helyzetére, köztartozás-fizetési kötelezettségére vonatkozó adatokat ,

1) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr ő l
szóló 2009 . évi CXV. törvény 11 . § (1) bekezdésében foglalt adatokat .

[(2)](3) Az ügyész a[z (1)] (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokból átvett[ ,
illetve az 5–9. §-ban meghatározott információgyűjtés során megszerzett] – személyes
adatok tekintetében kizárólag a term őföld tulajdonjogának vagy használatának jogellene s
átengedésével kapcsolatos, az ebbő l származó, valamint az ezzel kapcsolatos mezőgazdasági
gazdálkodásra, mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemszerzésre, továbbá



mezőgazdaságban történ ő foglalkoztatásra utaló – adatokat az [12 .]5. § szerinti feladatának
ellátásához használhatja fel .

[(3)](4) Az ügyész az e törvény szerinti feladatkörében átvett, illetve az
adatfeldolgozás során keletkezett adatokat

a) összevetheti az e törvény szerinti feladatkörében azonos személyr ő l általa kezel t
más adatokkal ,

b) az [12.]5 . § szerinti peres eljárás befejezéséig, perindítás hiányában az adat
átvételétő l számított 2 évig kezelheti .

[(4)](5) Ha a[z (1)-(3)](2)-(4) bekezdés másként nem rendelkezik, az ügyész az átvet t
és az adatlekérdezés, illetve adatfeldolgozás során keletkezett adatokat az [ügyészségrő l szóló
2011. évi CLXIII . törvény]Ütv. ügyészségi adatkezelésre irányadó szabályai szerint kezeli .

(6) Az 1 . § szerinti semmis jogügylettel összefüggő büntetőeljárásban keletkezett
iratokat a büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény 71/B . § (1) bekezdése alapján az ott
megjelölt szervek az ügyész megkeresésére szolgáltatják . Az ügyész az így beszerzett
adatokat az 5. § szerinti perben bizonyítékként felhasználhatja . "

3. Az elfogadott törvény 13 . §-a a következők szerint módosul :

„13. §

(1) Az [12.]5 . § szerinti perekre a pertárgy értékétől függetlenül a polgári
perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XXVI. fejezetének
rendelkezéseit kell alkalmazni a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel .

(2) A kereset benyújtásakor a bíróság el őzetesen végrehajtható végzéssel megkeresi az
ingatlanügyi hatóságot per megindítása tényének az ingatlan-nyilvántartásban val ó
feljegyzése iránt .

(3) A perben viszontkeresetnek és szünetelésnek nincs helye .
(4) A bíróság az első tárgyalást – annak felperesi vagy alperesi elmulasztásátó l

függetlenül – megtartja .
(5) A bíróság a Pp . 213 . § (2) vagy (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása eseté n

rész- vagy közbenső ítéletet hozhat, ha ezt bármelyik fél indítványozza és e körben a feleknek
további, a bíróság által elrendelt bizonyítási indítványa nincs .

(6) Az ítélet ellen perújításnak nincs helye . ”

4. Az elfogadott törvény 15 . §-a a következők szerint módosul :

„15 . §
W Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő

30. napon lép hatályba.
(2) A 11 .	 2014. május 2-án lép hatályba . ”

5. Az elfogadott törvény 16. §-a a következők szerint módosul :



„16. §

[A termőföldrő l szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(5) A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátoz ó
jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerz ődések feltárása érdekében az
ingatlanügyi hatóság a számítógéppel vezetett földhasználati nyilvántartás i
adatbázisban a jogellenes jogügyletekben részt vev ő felek személyének, illetve a szerzési
korlát túllépésének megállapításához szükséges adatkezelést végezhet.]E	 törvény
alkalmazásában termőföld: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi
CXXII. törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld . ”

6. Az elfogadott törvény az 2. pont szerinti számozásnak megfelel ően a következő 11. §-
sal egészül ki :

„11 . *

A Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C. törvény 349 . §-a és a megelőző alcím helyébe
a következő rendelkezés és alcím lép :

„Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzés e

349 . § (1) Aki
a) mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzése ,
b) mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó haszonélvezeti jog vag y

használat jogának alapítása
cél'ából az ezekre vonatkozó 'o_szabál i tilalom val korlátozás kijátszásával semmi s
szerződést köt, bűntett miatt egy évtő l öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(2) Aki
a) mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzésére ,
b) mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó haszonélvezeti jog vag y

használat jogának alapítására
vonatkozó jogszabályi tilalom vagy korlátozás kijátszásával általa kötött semmis szerz ődés
le .lezésére létrehozott me . álla . odás ala . 'án mező- és erdő azdasá ' hasznosítású földet
használ illetve szedi annak hasznait ha súl osabb bűncselekmén nem valósul me
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az az ügyvéd, jogtanácsos vagy közjegyző, aki az (1 )
bekezdés szerinti szerződés megkötésében közreműködik .

(4) Korlátlanul enyhíthető az (1) és (2) bekezdés szerinti bűncselekmény elkövetőjéneka
büntetése, ha a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak
bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.'



Indokolá s

A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabály i
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szól ó
T/11187/16 . számú elfogadott törvényt a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az
Országgyű lésnek. A köztársasági elnök aggályai – a term őföld tulajdonjogának vagy
használati jogának megszerzésére irányuló szerződés semmisségének jogkövetkezményei é s
az agrárkamarai választottbíróság kizárólagos kikötésének lehet ősége mellett – elsősorban
arra vonatkoztak, hogy az elfogadott törvény az ügyésznek az ügyészségr ő l szóló 2011 . évi
CLXIII . törvényben (a továbbiakban : Ütv.) biztosított közérdekvédelmi eszközrendszeren
túlmutató, a büntetőeljáráshoz közelítő sajátos eszközöket biztosít az ún . zsebszerződések
felderítése során.

A módosító javaslat arra irányul, hogy a köztársasági elnök legfőbb aggályaira megoldást
nyújtson azzal, hogy egyfelől az ügyész közérdekvédelmi feladatköréhez kevéssé illeszkedő
jogosítványaira vonatkozó rendelkezéseket kiiktatja a visszaküldött törvényb ő l, másrészt a
büntetőjogi fenyegetettséget kiterjeszti a termőföld (illetve 2014 . május 2-től mező- és
erdőgazdasági föld) olyan megállapodás alapján való, ténylegesen fennálló használatára (vag y
a hasznok szedésére), amely a föld jogellenes megszerzésére irányuló semmis szerződés
leplezésére szolgál .

Az 1 . pontho z

A módosítás biztosítja, hogy a törvény hatálybalépését megel őzően jogszerűen és
jóhiszeműen kötött választottbírósági kikötésekre nem alkalmazható a semmissé g
jogkövetkezménye .

A 2. ponthoz

A módosítás a földtulajdon-szerzésre irányuló jogellenes szerz ődések semmisségének
megállapítására indítandó per előkészítése körében kiiktatja a helyszín átvizsgálására, a
kötelező adatszolgáltatásra és az azt kikényszerítő bírságolásra vonatkozó, a közérdekvédelm i
feladatkörhöz nem illeszkedő ügyészi jogokat az elfogadott törvényb ől, ugyanakkor
érintetlenül hagyja az ügyész jogát az érintett állami nyilvántartásokból való adatkéré s
tekintetében.

Másrészt a módosító javaslat 6 . pontjában szereplő új büntetőjogi tényállás megállapításáva l
az ügyész büntet őjogi feladatait és fellépési lehet őségét bővíti . Az ennek alapján induló
büntetőeljárások során keletkezett bizonyítékok a semmisség megállapításáva l
összefüggésben is relevánsak, mivel ugyanazon magatartásból ered ő polgári jogi jogviszony
bizonyítására is alkalmasak. Ezért indokolt, hogy a törvény egyértelműen kimondja, hogy a
büntetőeljárásban keletkezett bizonyítékok a semmisséggel összefügg ő polgári perben i s
beszerezhet ők és felhasználhatók. Ennek kimondása egyben a Büntető Törvénykönyv
módosításával összefüggésben a két törvény között koherencia biztosítása szempontjából i s
szükséges .

A 3. ponthoz

Jogtechnikai pontosítás, amely a polgári perrendtartás pontos megjelölésére irányul .



A 4. ponthoz

A Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban : Btk.) módosításának hatálybalépésére
vonatkozóan eltérő időpontot állapít meg .

Az 5. ponthoz

Kiiktatja a termőföldrő l szóló 1994 . évi LV. törvény 25/C. § (5) bekezdésének módosítását ,
mert a benne foglalt normatartalmat időközben a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló elfogadott törvény 99 . § (9) bekezdése már megállapította . A rendelkezés
helyébe pedig a „mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld” terminológiát értelmező
rendelkezésként illeszti be .

A 6. ponthoz

A módosítás a Btk. 349. §-át egészíti ki és újra megállapítja . Egyfelő l a Btk. 349. hatályos
(1) bekezdésébe bevezeti a „mez ő- és erdőgazdasági hasznosítású föld” terminológiát ,
másfelő l — új (2) bekezdés beiktatásával — új bűncselekményi alakzatot állapít meg. Az új
tényállással a Btk . olyan magatartást büntet, amely az új Btk . hatálybalépése előtt kötött
semmis szerződésekkel van összefüggésben. Így az alkotmányos büntet őjogi elvekkel és
követelményekkel összhangban büntetni rendeli a jelenleg is fennálló földhasználatot (vagy a
hasznok szedését) mint elkövetési magatartást, ha az olyan földhasználati szerz ődésen alapul ,
amely tulajdonszerzésre irányuló semmis szerződés leplezésére szolgál . E tényállás tehát a
fennálló használat szankcionálására irányul, és megfelelő átmeneti időt állapít meg a Btk .
módosításának 2014 . május 2-i hatálybaléptetésével .

Budapest, 2014 . február 3 .

Dr. Cser-Palkovics András
elnök
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