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Kapcsolódóbizottság

A Mezőgazdasági bizottság jelentése

а Magyarország 2015 . ёуiközponti költségvetésének megalapozásáró l
szóló törvényjavaslat (T /2141. szám)

részletes vitájáró l

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága — az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OОУ határozat (a továbbiakban HHSZ) 32 . § (2) bekezdése
alapján vitához kapcsolódó bizottságként — а 2014. december g-i ülésén — а 1/2141/4 .
számú bejelentésében foglaltaknak megfelelően — lefolytatta а Magyarország 2015 .
évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját .

А bizottsága törvényjavaslat 118-12о .§; 148-157•§ ; 243-246 •§; 256•§; 272.§;
284•§; 3о1.§ ; 340-346; 351•§ ; 391-394•§ ; 398•§ rendelkezéseit megvizsgálva
megállapította, hogy azok megfelelnek а HHSZ. 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek.

А bizottsága részletes vita során — а HHSZ. 45. § (1) bekezdése alapján ~
megtárgyalta а jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálv a
egyben azt is, hogy az megfelel-e а HHSZ. 42 . §-ában foglalt követelménynek.

А bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró biz ottsági módosító javaslatot .
А bizottság а törvényjavaslat részletes vitáját 2014. december g-én lezárta.

Budapest, 2014 . december 9 .

--I-L.,
. Sándor
elnök
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Melléklet
ÁLLÁSFOGLALÁS

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

szóló, T/2141 . számú törvényjavaslathoz benyújtott ,

а bizottság által megtárgyalt 1/2141/26. számú képviselői módosító

javaslatról

72. Dr. Bárándy Gergely, dr . Varga László, Gőgös Zoltán, Harangozó
Gábor István, dr. Legény Zsolt, Gúr Nándor, dr . Szakács László, Heringes
Anita, Szabó Sándor és УеIеz Árpád képviselő а törvényjavaslat 393 . §-ának а
következő módosítását javasolja :

393. § А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvény
38. §-a а következő (la)—(lc) bekezdéssel egészül ki :

„(1a) А rekreációs célú földhasználati szerződés а települési önkormányzat,
mint használatba adó, valamint а földművesnek nem minősülő belföldi természetes
személy vagy tagállami állampolgár, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem
minősülő civil szervezet, mint használó között létrejött olyan szerz ődés, melynek
alapján а használó а települési önkormányzat tulajdonában álló, legfeljebbi hektár
területnagyságú földet а saját, illetve az együttélő családtagjai szükségleteit meg ne m
haladó mértékben használja, és szedi annak hasznait . [A rekreációs célú
%ldhasználati szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági
évre, és legfeljebb 5 évre köthető meg. Ha а rekreációs célú földhasználati
szerződés alapján а használó а földhasználatért ellenszolgáltatással
tartozik, а szerződés megszűnésére а haszonbérleti szerződés
megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .]

(113)А rekreációs célú földhasználati szerz ődés határozott időtartamra,
legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre köthet ő meg.А volt haszonbérlőtа
rekreációs célú földre elбhasználati jog illeti meg .

(1с)Haа rekreációs célú földhasználati szerződés alapjánа használóа
földhasználatért	 ellenszolgáltatással	 tartozik,	 а 	 szerződés	 megszűnésére	 а
haszonbérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .”

Indokolás: Lásd а T/2141/26. számú módosító javaslat indokolását .

Megjegyzés: А módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került .

А módosító javaslаtot(tal) : — а bizottság nem támogatja

— az Előterjesztő képviselője nem ért egyet (tárca
álláspontot közölt)

Budapest, 2014. december 9 .
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