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a tisztességes földm űvesek védelme és a méltányos földbérleti díjak megteremtés e
érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény és a társasági

adóról és az osztálékadóról szóló 1996 . évi LXXI. törvény módosításáró l

l . §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban : Szja tv .) 1 .
számú melléklete az I . melléklet szerint módosul .

2 . §

(1) A társasági adóról és az,osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXI . törvény (a továbbiakban :
Tao tv.) 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„24 . §

(1) A fizetend ő adó a 19. § szerint megállapított társasági adó, növelve a (2) bekezdésben
megállapított tétellel, valamint csökkentve az adókedvezményekkel és a 28 . §
rendelkezésének figyelembevételével a külföldön megfizetett társasági adóval (anna k
megfelelő jövedelemadóval) .
(2) Fizetendő adót növelő tételként kell figyelembe venni állami tulajdonú term őföld
haszonbérlete esetében annak aranykorona értéke valamint 1250 forint szorzatakén t
meghatározott összeg (általános állami földbérleti díj) és a haszonbérbe vétel alapjául szolgál ó
szerződésben megállapított, az általános állami földbérleti díj értékét el nem ér ő éves bérlet i
díj különbségét . ”

(2) A Tao tv . 29. §-a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki :

„29 . §

(17) A 24. § (2) bekezdésében meghatározott fizetend ő adót növelő tételt a korábban
megkötött, de 2016 . január 1-én hatályos, vagy azt követően hatályba lépő , állami tulajdonú
termőföld haszonbérletére irányuló szerződésékre is alkalmazni kell ."

3 . §

Ez a törvény 2016. január 1-én lép hatályba .



1 . melléklet a 201 S . évi . . . .törvényhez

Az Szja tv . 1 . mellékletének 9.4 .1 . pontja az alábbiák szerint módosul :

/9. Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezése k

„9 .4 .1 . Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevételnek a hektáronkénti éve s
bérleti díj 55 000 forintot meg nem haladó része, ha a term őföld haszonbérbe adása alapjául -
szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerz ődés) alapján a haszonbérlet idő tartama
az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott id őtartam) eléri .”
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INDOKOLÁ S

Általános indokolá s

A Magyar Szocialista Párt az elmúlt hónapokban következetesen azt képviselte a z
Országgyűlésben, hogy az állami tulajdonban álló termőföldek privatizációját azonnal le kel l

állítani, mert nem garantálható az, hogy valóban a földe t, művelő magyar gazdák vegyék meg
az általuk akár évtizedek óta használt földet . Az elmúlt hetekben elinduló árverése k
bebizonyították, hogy a megfelel ő kapcsolatokkal rendelkező befektető személyek olyan
irreálisan magas szintig tornázzák fel a termőföldek árát, hogy azt a termelést végző valódi
gazdák képtelenek tartani .

Mivel az elmúlt hetekben a Fidesz olyan törvényjavaslatot fogadtatott el az Országgyűléssel ,
mely lehetővé teszi; hogy az újdonsült befektet ő földtulajdonosok kényük-kedvük szerint
megemelhessék a földbérleti díjat, ezért a gazdák alappal tartanak attól, hogy velük kívánjá k
kifizettetni az irreálisan magas vételárakat bérlet formájában . Az elszabaduló bérleti díjakat
megfékezni az Országgyűlés felelőssége és kötelessége. Jelenleg teljesen adómente s
jövedelemnek számít az 5 évnél hosszabb időre kötött határozott idejű haszonbérleti díjból

származó bevétel . Ez a jelenlegi körülmények között azt is jelenti, hogy semmilyen korlátoz ó

tényező nem tudja akadályozni az új földtulajdonosokat, hogy a piacinál is magasabb bérleti
díjat követeljen meg a bérl őjétő l .

A Magyar Szocialista Párt javaslata az országban általánosnak és korrektnek tekinthet ő
55 .000 forintos hektáronkénti éves bérleti díjat veszi alapul, mely a jöv őben továbbra i s

adómentes jövedelem maradna, ' az ezen felüli bérleti díjrész azonban már beszámítana a
tulajdonos adóalapjába. Amennyiben a javaslat megvalósulna, az egyszerre akadályozná me g

az irreálisan magas bérleti díjakat és a nyerészkedést, egyúttal bevonná a magasabb bérlet i

díjat beszedő tulajdonosok körét a közteherviselésbe .

Ezzel párhuzamosan rendezni szükséges az állami term őföldeket bérlő gazdasági társaságok
helyzetét is . Az elmúlt években aranykoronánként 1250 forintos éves bérleti díjat állapítot t

meg az állami földalapkezelő . Azonban közismert tény, hogy korábban ennél lényegese n

kedvezőbb bérleti díj mellett jutottak több ezer hektár állami tulajdonú földhöz a
kormánypártokhoz közel álló körök, akár több évtizedes biztos profitot biztosítva a számukra .
Emiatt az MSZP szerint az országnak és a költségvetésnek hátrányt okozó helyze t

halaszthatatlan rendezést kíván :, aki az általánosnak tekinthető állami bérleti díj szintje alatt
élvezheti az állami földek hozamait, az jöv őre már adó formájában fizesse meg ezt a

többletprofitot .
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Részletes indokolá s

Az 1 . §-hoz

Magyarországon általánosnak és korrektnek tekinthető 55.000 forintos hektáronkénti éves
bérleti díjat veszi alapul a javaslat mint adómentes, földbérletb ő l származó jövedelmet, az
ezen felüli bérleti díjrész azonban már beszámítana a tulajdonos adóalapjába . Az adóalap-

növelő technika lehetővé teszi, hogy az átlagot jelentősen meghaladó nyerészkedést ésszer ű
keretek közé szorítsa az Országgyűlés .

A 2. §-hoz

Az elmúlt években aranykororcánként 1250 forintos éves bérleti díjat állapított meg az állam i

földalapkezel ő . Azonban közismert tény, hogy korábban ennél lényegesen kedvez őbb bérlet i
díj mellett jutottak több ezer hektár állami tulajdonú földhöz a kormánypártokhoz közel áll ó
körök, akár több évtizedes biztos profitot biztosítva a számukra . Magyarországnak és a
költségvetésnek hátrányt okozó helyzet halaszthatatlan rendezést kíván : aki az általánosnak
tekinthető állami bérleti díj szintje alatt élvezheti az állami földek hozamait, az jöv őre már

adó formájában fizesse meg ezt a többletprofitot .

A 3. §-hoz

Hatályba léptet ő rendelkezés .
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Országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Törvényjavaslat kezdeményezése

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök' Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdésében foglalt jogunknál fogva, az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 27. § (1) bekezdés
a) pontja és 31 . . (1) bekezdése alapján mellékelten az alább i

törvényjavaslato t

nyújtjuk be a Tisztelt Országgy űléshez.

Budapest, 2015 . november „

Harangozóiór stván

		

Dr. LegéIiy Z1t

országgyűlési képviselő

MSZP

országgyűlési képviselő

MSZP
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