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Bizottsági 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 alapján „A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
módosításáról » szóló T/11456 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat I . §-a az alábbiak szerint módosul :

»1• §

„(1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX . törvény (a továbbiakban : Tfvt .) 1 . § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(3) A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket - a földvédelemre, valamint a
mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a
mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is .

[(2) A Tfvt. I . §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) E törvénynek a földmin ősítésre vonatkozó szabályait alkalmazni kell az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII .
törvényben (a továbbiakban: Evt.) meghatározott erdőre.]

[(3)] () A Tfvt . 1 . § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény hatálya nem terjed ki)

»a) az [Evt.-ben] erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló2004 .évi
XXXVII . törvényben (a továbbiakban : Evt.) meghatározott erd ő létesítésére, védelmére, az
[időleges] igénybevételére, [a termelésből való kivonására,] a belterületbe vonására,
[a hasznosítására, az értékelésére, a megszüntetésére,] és az erdőgazdálkodásra ;

[(4)] (3) A Tfvt . i. §-a a következő (4a) [és (4b)] bekezdéssel egészül ki:

Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága
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„[{4a) E törvény hatálya — a 3 . §-ban, a 6 . §-ban, és a 6/A. §-ban foglaltak
kivételével — nem terjed ki az Evt.-ben meghatározott erdő létesítésére és
művelési ágának megváltoztatására .]

[(4b)] (4a) Az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hog y
mely terület minősül az Evt .-ben meghatározott erdőnek .

[(ö)]

	

A Tfvt . i. § (y) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7)

	

Az

	

ingatlan-nyilvántartásban

	

zártkertként

	

nyilvántartott

	

ingatlanokra
(a továbbiakban : zártkerti ingatlan) a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, h a
a zártkerti ingatlan — annak ingatlan-nyilvántartási adatai alapján — megfelel az e törvényben
meghatározott termőföld fogalmának.”

2. A törvényjavaslat a következő új 12. §-sal egészül ki, egyidej űleg az ezt követő
§-ok megjelölése értelemszerűen módosul :

»12 . §

.A Tfvt . a következő i3/A. §-al egészül ki :
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott	 nyomvonal
ielIegű építmények létesítése érdekében megindult más célú hasznosítás iránti eljárás során ,
az első fokon kiadott engedély fellebbezéssel nem érintett rendelkezései jogerőssé válnak, ha
az engedélyező határozat egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a más célú
hasznosítás jellegéb ől adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a határozatnak a
fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezéseire .”"

3. A törvényjavaslat 14. §-a az alábbiak szerint módosul :

„ 14• §

„A Tfvt . a következő 14/B—14/E . §-sal, valamint a következő alcímmel egészül ki :

A termőföld havária okozta igénybevételének különös szabálya i

14/B. § A 9—14 . §-ban foglaltakat ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazn i
a) a haváriával közvetlenül érintett termőföld, é s
b) a havária elhárítása, megsz űntetése vagy további káresemények megakadályozása (a

továbbiakban együtt : havária elhárítása) érdekében a haváriával egyébként nem érintet t
termőföld azonnali igénybevétele

esetében .

14/C. § (1) Az ingatlanügyí hatóság a haváriával közvetlenül érintett termőföldön — a
katasztrófavédelmi szervnek, a környezetvédelmi hatóságnak, illetve a vízügyi hatóságnak a z
élet, illetve anyagi javak mentésére, valamint a védekezésre irányuló intézkedéseine k
befejezésétől számított 15 napon belül — helyszíni szemlét tart . Az ingatlanügyi hatóság a
helyszíni szemle alapján határidő megjelölésével elrendeli a haváriával közvetlenül érintet t
terület eredeti állapotának helyreállítását vagy kivételesen az újrahasznosítását . A haváriáva l
érintett terület újrahasznosítását akkor lehet elrendelni, ha az ingatlanügyi hatóság a
helyszíni szemle, valamint a rendelkezésére álló információk alapján megállapítja, hogy a
termőföld eredeti állapotába való helyreállítása lehetetlen .



2013 09/16 12 :58 FAX +36 1 441 5961

	

Mezogazdasagi Bizottság

	

WJ0003/000 7

3

(2) A termőföld eredeti állapota helyreállításának elrendelése esetén a term őföld időleges
más célú hasznosításának engedélyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy
földvédelmi járulék kiszabásának nincs helye . A terület újrahasznosításának elrendelés e
esetén a 6/A. § (i)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy földvédelmi
bírság kiszabásának nincs helye.

(3) Az ingatlanügyi hatóság a haváriával közvetlenül érintett termőföld eredeti
állapotának helyreállítására vagy újrahasznosításra kötelezi

a) elemi csapás esetén a termőföld tulajdonosát vagy a tulajdonosokat
[egyetemlegesen] együttesen, ha a földrészlet közös tulajdonban áll ;

b) ipari szerencsétlenség esetén a káresemény okozóját.

14/D. § (1) A havária elhárítása érdekében a haváriával nem érintett term őföld azonnali
igénybevétele esetében a 14/C. §-ban foglaltakat a (2) és (3) bekezdésében foglalt eltérésekke l
kell alkalmazni .

(2) A havária elhárítása érdekében eljáró katasztrófavédelmi szerv köteles a havári a
elhárítása miatt szükségessé vált termőföld igénybevételéről a termőföld más célú
hasznosításának befejezésétő l számított 15 napon belül az ingatlanügyi hatóságot értesíteni.
Az értesítésben meg kell jelölni a haváriát okozó eseményt, a havária elhárítása érdekébe n
megtett intézkedéseket, a haváriával érintett települést, azon belül a havária elhárítása miat t
igénybe vett földrészletek beazonosításához szükséges adatokat .

(3) Az ingatlanügyi hatóság az (2) bekezdésben meghatározott értesítés beérkezésétől
számított 15 napon belül helyszíni szemlét tart.

(4) Az ingatlanügyi hatóság a haváriával közvetlenül nem érintett termőföld eredeti
állapotának helyreállítására vagy újrahasznosításra kötelez i

a) elemi csapás esetén a term őföld tulajdonosát vagy a tulajdonosokat
[egyetemlegesen] együttesen, ha a földrészlet közös tulajdonban áll ;

b) ipari szerencsétlenség esetén a káresemény okozóját .

(5) Az eredeti állapot helyreállításának, vagy az újrahasznosítás elfogadásáról az ingatla n
ügyi hatóság határozatban rendelkezik .

(6) A(4)bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az újrahasznosítás elfogadásáró l
szóló határozatban rendelkezni kell a havária elhárítása érdekében igénybe vett term őföldben
okozott kár mértékéről . E bekezdés szerinti okozott kár az ingatlan-nyilvántartás szerint i
minőségi osztály és az újrahasznosított termőföld minőségi osztálya szerint számítot t
földvédelmi járulék különbözete .

I4/E. § [A i4/C. § (3) bekezdés a) pontja, és a i4/D. § (4) bekezdés a) pontja
szerinti esetben a tulajdonos részére – az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet szabályai szerint – meg kell téríteni a haváriával vagy
annak elhárításával járó, a lábon álló termény megsemmisülését, vagy a
talajszerkezet súlyos károsodását eredményező kárt, továbbá a termőföld
eredeti állapotának helyreállításával vagy újrahasznosításával felmerült igazol t
költségeit.] A14jD. §(4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonos részére – az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szabályai szerint – meg kell téríten i
ahavária elhárítása során a termőföldben a14/D.§-a szerinti okozott kárt, továbbáa
termőföld eredeti állapotának helyreállításával, illetve az újrahasznosításával kapcsolatosa n
felmerült igazolt költségeket."
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4. A törvényjavaslat 24 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»24 . §

„A Tfvt . 27. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

27. § (1) A földminősítés az az eljárás, amelynek során a földrészlet művelési ága, minőségi
osztálya és kataszteri tiszta jövedelme (aranykorona értéke) az ingatlanügyi hatóság álta l
külön jogszabály rendelkezései szerint megállapításra kerül .

(2) A hivatalból indult, illet ő leg folytatott földmin ősítési eljárás során a helyszíni szemle ,
illetve ellenőrzés, és a m űszeres vizsgálatok költségei, továbbá a tényállás tisztázása sorá n
felmerült személyi és dologi költségek egyéb eljárási költségnek min ősülnek, amelynek
összege nem lehet kevesebba3o/A. § (i) bekezdésben meghatározott díj mértékénél .
E bekezdés szerinti határid őre meg nem fizetett egyéb eljárási költség adók módjára
behajtandó köztartozás .”"

5. A törvényjavaslat 26 . §-a alábbiak szerint módosul :

„26 . §

„A Tfvt. a következő 3o JA - 3o/C. §-al, valamint a következő alcímekkel egészül ki :

Aföldminősítési eljárás és a földmin ősítő igazolvány kiállításának igazgatási szolgáltatás i
díja

3o/A. § (1) Az első fokon kérelemre indult földminősítési eljárásért
a) l0 00o m2 területnagyságot el nem érő földrészlet esetében 20 000 Ft,
b) xo 000-50 000 m2 területnagyság esetében 30 000 Ft,
c)50 ool-ioo 000 m2 területnagyság esetében 36 00o Ft,
d) ioo oal m2 feletti területnagyság esetén 36 00o Ft, valamint minden további ioo 000

m2 területnagyság esetén további 20 000 Ft
összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni .

3o/B. § A földminősítő igazolvány kiadásának, kicserélésének és pótlásának díja 2000 Ft .

Aföldminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jog

3o/C. § (i) A földminősítési mintaterek által elfoglalt területre - mintaterenként legfeljebb 50
m2 nagyságú ingatlanrészre - az államot e törvény erejénél fogva határozatlan id őre szóló
használati jog illeti meg.

(2) A használati jogot az ingatlanügyi hatóság jogerős határozata alapján az ingatlan -
nyilvántartásba be kell jegyezni . A használati jogot az ingatlanügyi hatóság gyakorolja.

(3) A tulajdonost az(1)bekezdésben meghatározott használati io g al összefüggésben
kártalanítás nem illeti meg .”

6 . A törvényjavaslat 29. §-a az alábbiak szerint módosul :

»29• §

„A Tfvt. 66. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :
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„(xa) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg [a haváriáva l
közvetlenül érintett termőföldön bekövetkezett kár, illetve] haváriával közvetlenül
nem érintett termőföldnek a havária elhárítása érdekében történő igénybevételével okozott
kár, továbbá a term őföld tulajdonost terhelő eredeti állapot helyreállításával vagy
újrahasznosításával felmerült igazolt költségei megtérítésének a részletes szabályait .”

7. A törvényjavaslat 35 . §-a az alábbiak szerint módosul:

»35 . §

Ez a törvény - a(2)bekezdésben foglalt kivétellel - 2013 . november 1-jén lép
hatályba .

(2)A27. § 2014 .szeptember 1-jén lép hatályba . "

8. A törvényjavaslat 2. melléklete az alábbiak szerint módosul :

»2.mellékleta2007.évi CXXIX. törvényhez

„A földvédelmi bírság mértéke

I . A bírság összegét az alábbi módon kell megállapítani, azzal, hogy a bírság összege 20 000
forintnál nem lehet kevesebb .

2 . A bírság

2.1 . a 24. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetekben a termőföld ingatlan-nyilvántartás
szerinti AK értékének kétezerszerese ;

2.2 . a 24. § (x) bekezdés b)-d) pontjában foglalt esetekben 20 000 forint azzal, hogy a bírsá g
összegét a 24. § {x} bekezdés b) pont ba) alpontja esetén földrészletenként kell megállapítani ;

2.3. a 24. § (x) bekezdés e) pont ea) alpontjában foglalt esetben, ha a termelésb e
visszabocsátott term őföld minőségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintiné l

a) egy osztállyal gyengébb, akkor a két minőségi osztály szerint számított földvédelmi
járulék különbözetének háromszorosa ;

b) legalább két osztállyal gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szerepl ő minőségi
osztály alapján számított földvédelmi járulék háromszorosa ;

2.4. a 24. § (x) bekezdés e) pont eb) alpontjában foglalt esetben a termőföldnek az
engedélyező határozatban elő írt határidő lejárta és a tényleges helyreállítás id őpontja közötti
időre a más célú időleges hasznosításáért fizetendő földvédelmi járulék háromszorosa ;

2 .5 . összege a 24. § (x) bekezdés f) pontjában foglalt esetbe n
a) a más célú hasznosítás utólagos engedélyezése esetén az 1 . melléklet 4.1 . pontjában ,
b) az elrendelt eredeti állapot helyreállításának elfogadása esetén az I . melléklet 4.2 .

pontjában
meghatározott módon számított földvédelmi járulék háromszorosa ;

2.6 . összegét, ha a terület AK értéke nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, a települése n
levő szántók átlagos AK értéke alapján[, a negyedik minőségi osztályra vonatkozó
szorzók alkalmazásával] kell megállapítani .”



MI=
2013 09/16 13 :00 FAX +36 1 441 5961

	

MezoSazdasagi Bizottsag

	

U0006/000 7

6

Indoka 1ás

I . A törvényjavaslat I . §-ához

A javaslat egyrészt egyszerűsíti a törvényjavaslat i . §-át, másrészt belső koherenciazavar
megszüntetését szolgálja. A művelési ág megváltoztatásával kapcsolatos bejelentés i
kötelezettség, illetve az eljárás minden m űvelési ágra, így az Evt. szerinti erdőre is kiterjed .
így a Tfvt. földminősítési eljárásra vonatkozó rendelkezései az erdő művelési ágú termőföldre
is kiterjednek. A törvényjavaslat (3a) és (4a) bekezdései elhagyhatók a (4) bekezdés a)
pontjának a javaslat szerinti módosításával .

2. A törvényjavaslat új 12 . §-ához

A nyomvonal jellegű beruházásokkal összefüggő termőföld más célú hasznosítási eljárások
során a földvédelmi eljárások sok esetben számos földrészletet érintenek. Tapasztalatok
alapján a beruházással érintett egyes földrészletek esetében folyamatban lév ő jogorvoslati
eljárások megakadályozzák a teljes beruházás kivitelezését, ezért a közigazgatási hatóság i
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény (Ket.) 73/A. § (6 )
bekezdés b) pontja alapján a javaslat lehet őséget teremt az érintett beruházások esetében a z
elsőfokú határozat fellebbezéssel nem érintett rendelkezéseinek joger őre emelkedésére . A
javaslat ezáltal a Ket .-ben biztosított részjogerő intézményét vezeti be a javaslatban
meghatározott esetkörre .

3. A törvényjavaslat 14 . §-ához

Arra tekintettel, hogy az újrahasznosításra, illetve az eredeti állapot helyreállítására való
kötelezés a Ket . alapján egy meghatározott cselekmény végrehajtása, így ez esetben a z
egyetemleges kötelezettség előírása súlyosan sértheti az egyik tulajdonostárs érdekeit .
Indokolt, hogy az elemi csapás következtében károsodott term őföld helyreállítása valamennyi
tulajdonostársra háruló törvényi kötelezettség legyen .
A javaslat ezért azt írja elő , hogy a törvényjavaslat szerinti, a Tfvt . 14/C. § (3) bekezdés a )
pontjában és a 14/C. § (4) bekezdés a) pontjában az osztatlan közös tulajdonban lév ő
földrészlet esetében az említett kötelezettség ne egyetemlegesen, hanem együttesen terhelje a
tulajdonostársakat .
A 14/E. § módosításával az elemi csapás elhárítása érdekében a védekezés során közérdekb ől
igénybevett termőföldben okozott kár és a helyreállítás, illetve az újrahasznosítás igazol t
költségeinek a megtérítését vállalja magára az állam . Az okozott kár mértékét a földhivatal az
újrahasznosítás elfogadásáról szóló határozatában a földvédelmi járulék különbözet alapjá n
határozza meg .

4.A törvényjavaslat 24 . §-ához

A törvényjavaslat 26 . §-a szabályozza a kérelemre induló földmin ősítési eljárás igazgatási
szolgáltatási díja mértékét . Annak érdekében, hogy a hivatalból indított, illetve folytatott
földminősítési eljárás során felmerült költségek összhangba legyenek a kérelemre indul ó
földminősítési eljárásáért fizetendő igazgatás szolgáltatási díj mértékével, szükséges a z
érintett szakasz kiegészítése .

5. A törvényjavaslat 26. §-ához

A javaslat egy számszaki elírási hibát orvosol, mivel a törvényjavaslat szerinti, a Tfvt . 3o/A . §
(1) bekezdés d) pontjában a díj mértékének emelkedése nem 10 00o m2-ként (1 ha), hanem
100 00o m2-ként, azaz 10 ha-ként emelkedik 20 000 Ft-tal . A hazai talajtakaró
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változatossága alapján szakmai szempontok figyelembevételével átlagosan io ha
területnagyság esetében tárandó fel talajszelvény, azaz ekkora terület ű földet jellemez egy
talajszelvény .
A 3o/C: § {3} bekezdésének a beiktatását az indokolja, hogy törvényben szüksége s
kimondani, hogy ezen közérdekű használati jog alapításáért nem jár kártalanítás . A
használati jog alapítása többlet kötelezettségeket nem keletkeztet, mivel nem jár a
tulajdonjog, illetve a földhasználat semmilyen korlátozásával . Például a földminősítés i
mintatérrel érintett földrészlet művelési ága továbbra is szabadon megváltoztatható, így nem
teremt jogalapot kártérítési igény érvényesítésére .

6. A törvényjavaslat 29. §-ához

Az elemi csapás elhárításával járó igénybevétel esetén a termőföldben a védekezés sorá n
közérdekből okozott károk megtérítésére, továbbá a term őföld eredeti állapotának
helyreállításával vagy az újrahasznosításával felmerült igazolt költségek átvállalására terjed k i
az állam kötelezettsége. A javaslat alapján kizárólag a termőföld károsodását és a reparáció
költségeit téríti meg az állam, mivel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más
természeti kockázatok kezeléséről szóló 2o11 . évi CLXVIII. törvény alapján a káresemények
(pl. aszály-, árvíz-, belvíz-, fagy-, viharkár) által a mez őgazdasági kultúrában okozot t
hozamcsökkenést kárenyhítő juttatással kompenzálja az agrárkár-enyhítési rendszer a
mezőgazdasági termel ő részére. Mivel a termőföldben okozott kár nem tartozik a 2011. évi
CLXVIII. törvény hatálya alá, így nincs átfedés, illetve ugyanazon kárért nincs kétszer i
kifizetés. A javaslat szerinti térítés a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. IV. törvény szerinti kártérítés, amely az EU szabályozás szerint sem min ősül
támogatásnak .

7.A törvényjavaslat 35 . §-ához

A gazdálkodási év általában az adott év szeptember 1-jétő l a következő év augusztus 31-ig tart .
Errő l az adatszolgáltatást szeptember 1-jét ől december 3i-ig kell megtenni . Jelenleg a z
adatszolgáltatási időszak már megkezdődött, a gazdálkodók jelenleg papír alapon és
elektronikusan is benyújthatják az adatlapot. A gazdálkodók informálása és hosszabb
felkészülési idő biztosítása érdekében célszerűbb az elő írás 2014. szeptember i-től történő
bevezetése .

8. A törvényjavaslat 2 . mellékletéhez

A törvényjavaslat 2. mellékletének 2.6 . pontja nem lesz alkalmazható olyan esetben, ha va n
olyan település az országban, amelyben nincs 4. minőségi osztályba tartozó szántó m űvelési
ágú termőföld .
Ezen túlmenően ellentmondást húzódik a 2.1 . és a 2.6. pont között. A javaslat így a 2.
mellékleten belüli koherenciazavarának megszüntetését is szolgálja . A 2. melléklet 2.1 . pontja
alapján a 24. § (i) bekezdés a) pontjában foglalt esetekben a bírság a term őföld ingatlan -
nyilvántartás szerinti AK értékének kétezerszerese . Az AK érték nélkül nyilvántartott, aza z
művelés alól kivett területeknél a települési szántók átlagos AK értékének meghatározásával a
földvédelmi bírság összege kiszámítható, így a mellékhasznosítás, valamint az
újrahasznosítás elmulasztása esetén a 2 . melléklet 2.1 . pontja szerinti kétezerszeres szorzót
kell alkalmazni, nem pedig a negyedik minőségi osztályra vonatkozó szorzót.

Budapest, 2013 . szeptember 16 .
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