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Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/15374. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 05. 09. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Fkbt.: a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
Tfvt.: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP)
Módosítópont: T/15374/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

Az Fkbt.  „A közös tulajdon megszüntetésének külön szabályai” alcíme a következő 12/N. §-sal
egészül ki:

„  12/N. §

A közös tulajdon megszüntetésére legkésőbb 2020. június  30-ig sor  kerül.  Ezen időpontig nem
tehető olyan intézkedés,  amely a közös tulajdon egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2017. évi ..... törvény hatálybalépése napján fennálló arányának növekedését eredményezi.”

T/15374/4/1. sz. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat 
által módosítani kívánt törvény módosítással nem érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
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Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP)
Módosítópont: T/15374/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Tfvt. 2. § 22. pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 2. §-a a következő
22. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„22. kisteljesítményű erőmű: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 4. § (1)
bekezdésében meghatározott 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű villamos energiát
termelő erőmű[, kivéve a szélerőmű és a szélerőmű park].”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/15374/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[4. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

10. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. §

(1)  A 17.  §-ban  meghatározott  vagyonnyilvántartásban  az  eszközök  között  nyilvántartott
vagyon esetén, az e törvény hatálya alá tartozó földrészletek értékének nyilvántartásától el
lehet tekinteni, ha azok értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. Ebben az
esetben  az  állami  tulajdonban  álló  földrészletet  érték  helyett  a  közhiteles  ingatlan-
nyilvántartásban  szereplő  térmértékegységen  és  aranykorona  értéken  szükséges
nyilvántartani.

(2)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  szerinti  ingatlant  vagyonkezelésbe  adja  az  NFA,  a
vagyonkezelő  a  számvitelről  szóló  jogszabályoknak  megfelelően  vezetett
vagyonnyilvántartásában azt az (1) bekezdés szerint tartja nyilván.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP)
Módosítópont: T/15374/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - 2010. évi LXXXVII. törvény 17/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. §

(1) A 17. §-ban meghatározott vagyonnyilvántartásban az eszközök között nyilvántartott vagyon
esetén, az e törvény hatálya alá tartozó földrészletek értékének nyilvántartásától el lehet tekinteni,
ha azok értéke  – a növénytakaró beazonosítását követően –  természeténél, jellegénél fogva nem
állapítható meg. Ebben az esetben – kivéve, ha az érintett terület erdő – az állami tulajdonban álló
földrészletet  érték  helyett  a  közhiteles  ingatlan-nyilvántartásban  szereplő  térmértékegységen  és
aranykorona értéken szükséges nyilvántartani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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