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Az Országgyű lés

Alkotmányügyi, igazságügy i
és ügyrendi bizottságána k

harmadik ajánlás a

а termőföld tulajdoпjogáпak megszerzését vagy használatát korlátoz ó
jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról é s

megakadályozásáról szóló 7111187. számú,
az Országgyú7és 2013. október 28-i ülésпapjáп elfogadott,
de а köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldöt t

ki пет hirdetett törvény

záró

	

vitájáho z

(Együtt kezelendő а T/11187/16 . számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvénnyel . )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta а köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött а
termőfőid tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáró l
szóló, T/11187/16 . számon elfogadott, de ki nem hirdetett törvényt, továbbá az ahho z
benyújtott 7/11187/22. számú zárószavazás elő tti módosító javaslatot .

Az Elő terjesztő T/11187/18. számú zárószavazás előtti módosító javaslatát 2013 .
december 16-án, valamint T/11187/20 . számú zárószavazás el őtti 2014. február 3-án
visszavonta .

Az Elő terjesztő а bizottsági ülésen псm vett részt .
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1. А. Alkotmányügyi bizottság az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 3. §-át új
(3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

3 . § (1) Termőföld tulajdonjogával, illetve használati jogával összefüggő szerződésben
választottbíróságként csak а Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamar a
mellett működő választo ttbíгбság köthető ki .

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

(3) А (2) bekezdés nem alkalmazható az е törvény hatálybalépését megel őzően jogszerűen és
jóhiszeműen kötött választottbírósági kikötésekre .

Indokolás : Lásd а T/11187/22/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

А módosító javaslattal:

	

- а Kormány képviselője egyetért

2. Az Alkotmányügyi bizottság az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 4–11 . §-
ának а következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:

4. § (1) Az ügyész bejelentésre vizsgálatot indít, ha а bejelentés nyomán alappal
feltételezhető , hogy valamely jogügylet а termőföld tulajdonjogának megszerzését vag y
használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányul .

[5. § (1) Az ügyész а vizsgálat során – válaszadási határidő megjelölésével –
felvilágosítást kérhet minden olyan személytől, aki а jogügylet jogszerűségének
megítéléséhez szükséges információval rendelkezik . А kért információkat az azza l
rendelkező személy köteles az ügyész rendelkezésére bocsátani .
(2) А kért információk megadása – ideértve az irat átadását is – а polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (а továbbiakban : Рр .) 169. §-ában és 170 . §-
ában foglaltak szerint tagadható meg, és az információk megadásának megtagadására а
Рр . 171. §-át is megfelelően alkalmazni kell . Az érintett személy а jogsértést beismerő
nyilatkozatot nem köteles tenni .

( . . . )

10. § (1) Az ügyész felvilágosítás iránti felhívásának nem teljesítése, késedelme s
teljesítése, illetve valótlan vagy megtéveszt ő válaszadás, valamint а 9. § szerinti vizsgálat i
cselekmény akadályozása esetében аz érintett személyt az ügyész bírsággal sújthatja .
(2) А bírság legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, jog i
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdasági társaság esetében ötmillió
forint . А bírság kiszabására és megfizetésére az ügyész által kiszabott rendbírságr a
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelel ően alkalmazni azzal, hogy az köztartozásnak
minősül, és adók módjára kell behajtani.
(3) Az ügyész bírságkiszabó határozata ellen а megbírságolt keresetet nyújthat be а
közigazgatási és munkaügyi bírósághoz, amely а keresetet а Рр. XX. fejezetének
megfelelő alkalmazásával bírálja el .
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11. § (1)] (2) Az ügyész részére – az ügyészségről szóló 2011.évi CLXIII.törvény ( a
továbbiakban:Ütv.) 26. §(2) bekezdése alapján folytatott vizsgálat során – megkeresésre át
kell adni :

a) а mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv általa támogatási adato k
nyilvántartására működtetett nyilvántartási rendszerekb ő l а mezőgazdasági, agrár-
vidékfej1esztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolód ó
eljárás egyes kérdéseirő l szóló 2007 . évi XVII. törvény 22 . § (1) bekezdés a)–c) pontjában
foglalt adatokat,

b) а szőlész-borász gazdasági aktából а 479/2008/ЕК tanácsi rendeletnek а
sző lőkataszter, а kötelező bejelentések, а piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, а
borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint а borágazatban
vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályo k
megállapításáról szóló 2009 . május 26-ai 436/2009/Е ( bizottsági rendelet I . melléklet I . pont
1 .1 . alpontjában foglalt adatokat ,

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

d) az Országos Erd őállomány Adattárból az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009 . évi =VII. törvény 38 . § (2) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt adatokat,

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

fi az Országos Halgazdálkodási Adattárból а halgazdálkodásra jogosult azonosításár a
szolgáló adatokat ,

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

h) а cégjegyzékb ő l а cégnyilvánosságról, а bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006 . évi V. tőrvény 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 ,

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

adóhatóság által kezelt gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére, é s
а kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatbázisból, valamint а 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 аг egyéni cégrő l
szóló 2009. évi СХУ . törvény 11 . § (1) bekezdésében foglalt adatokat .

[(2)](3) Az ügyész a[г (1)] (2 bekezdésben meghatározott nyilvánta rtásokból átvett[, illetve
az 5–9. §-ban meghatározott információgyűjtés során megszerzett] – személyes adatok
tekintetében kizárólag а termőföld tulajdonjogának vagy használatának jogellene s
átengedésével kapcsolatos, аг ebből származó, valamint az ezzel kapcsolatos mezőgazdasági
gazdálkodásra, mezőgazdasági tevékenységb ől származó jövedelemszerzésre, tovább á
mezőgazdaságban történő foglalkoztatásra utaló –adatokat az [12 .] 5 . § szerinti feladatának
ellátásához használhatja fel .
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[(3)](4) Az ügyész az е törvény szerinti feladatkörében átvett, illetve az adatfeldolgozás sorá n
keletkezett adatokat

a) összevetheti az е törvény szerinti feladatkörében azonos személyrő l általa kezelt
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 átvett és az
adatlekérdezés, illetve adatfeldolgozás során keletkezett adatokat az [ügyészségről szóló
2011 . évi CLXIII . törvény] Ütv . ügyészségi adatkezelésre irányadó szabályai szerint kezeli .

(6)AzI .§ szerinti semmis jogügylettel összefüggő büntetőeljárásban keletkezett iratokatа
büntetőeljárásról szóló 1998.évi XIX. törvény 71/13.§ (1) bekezdése alapján az ott megjelöl t
szervek az ügyész megkeresésére szolgáltatják . Az ügyész az így beszerzett adatokat az 5 .§
szerinti perben bizonyítékként felhasználhatja .

Indokolás : Lásd а T/11187/22/2 . számú módosító avaslat
indokolását .

А módosító javaslattal: - а Kormány képviselője egyetért

3. Az Alkotmányügyi bizottság az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 13 . § (1)
bekezdésének а következő módosítását javasolja :

13 . § (1) Az [12.] 5. § szerinti perekre а pertárgy értékétől függetlenül а polgár i
perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvén а továbbiakban : 113.) XXVI. fejezetének
rendelkezéseit kell alkalmaznia (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel .

Indokolás : Lásd а 1'/11187/22/3 . számú módosító avaslat
indokolását .

А módosító javaslattal: - а Kormány képviselője egyetért

4. Az Alkotmányügyi bizottság az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 15. §-ának
а következő módosítását javasolja :

15 . § ( ) Ez а törvény – а (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – а kihirdetését követő 30.
napon lép hatályba .

(2)А 11 . § 2014.május 2-án lép hatályba .

Indokolás : Lásd а T/11187/22/4 . számú módosító avaslat
indokolását .

А módosító javaslattal.• - аKormány képviselője egyetért
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5. Az Alkotmányügyi bizottság az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 16 . §-a
helyébe – а termőföldrő l szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. § (5) bekezdését érint ően – а
következő rendelkezés felvételét javasolja :

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

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

Indokolás : Lásd а T/11187/22/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslattal :

	

- а Kormány képviselője egyetért

6. Az Alkotmányügyi bizottság az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényt új 18. §-
sal – а Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény 349. §-át és azt megelőző
alcímét érintően – kiegészíteni javasolja :

18. §А Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C . törvény 349 . §-a ésа megelőző alcím
helyébeа következő rendelkezés és alcím léw

„Mező- és erdőgazdasági hasznosításúföld^ogellenesmegszerzése

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

használat jogának alapítás a
céljából az ezekre vonatkozó jogszabályi tilalom vagy korlátozás k ~^ átszásával semmis

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 iog vag y

használat jogának alapítására
vonatkozó jogszabályi tilalom vagy korlátozás kiiátszásával általa kötött semmi s

szerződés leplezésére létrehozott megállapodás alapján mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földet használ, illetve szedi annak hasznait, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg,
bűntett miatt három évig terjed ő szabadságvesztéssel büntetend ő .

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az az ügyvéd, jogtanácsos vagy közjegyz ő , aki
az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésében közreműködik .
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(4) Korlátlanul enyhíthető 	 az	 (1)	 és	 (2) bekezdés szerinti bűncselekmény
elkövetőjének а büntetése, ha а bűncselekményt, mielő tt az а hatóságtudomására jutott volna,
а hatóságnak bejelentiés azelkövetés körülményeit feltárja. "

Indokolás : Lásd а T/11187/22/б . számú módosító javaslat
indokolását .

А módosító javaslattal :

	

- а Kormány képviselője egyetér t

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2014 . február 3 .

dr. Cser-Palkovics András s .k. ,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke
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