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Összegző jelentés

az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/15374.) benyújtott

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2016.  május  25-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság  –  a  HHSZ  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  általa  megfogalmazott  módosítást
tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. május 25-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
T/15374. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/15374/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(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
Fttv.: a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/15374/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

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

T/15374/7/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/15374/7/2.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Tfvt. 8/C. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Tfvt. Földvédelmi eljárás alcíme a következő 8/C. §-sal egészül ki:

„8/C. §

Kisteljesítményű  erőműnek  [az  Országos  Területrendezési  Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.
törvény szerinti kiváló és jó termőhelyi adottságútól eltérő területen történő ]a létesítése miatti
más célú hasznosítás engedélyezése esetén, az ingatlanügyi hatóság helyszíni szemle tartása nélkül,
a rendelkezésére álló iratok alapján dönt, ha az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet érint és a
12. § (1) bekezdésben meghatározott kérelemben az igénybevevő nyilatkozik arról, hogy az érintett
területen más beruházás megvalósítása nincs folyamatban. Az ügyintézési határidő ilyen esetben 8
nap.”

T/15374/7/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/15374/7/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Az Fttv. 6. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:

„  (22)  Az  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  a  3.  §  (1)  bekezdés  d)  és  f)  pontjában  foglalt
adatbázisokból jogosult az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséhez szükséges
adatok ingyenes igénylésére.”

T/15374/7/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/15374/7/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Fttv. 11. § (1) bekezdés o) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Fttv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és
vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott,
számítógépen kezelhető olyan adatbázis, amely állami alapadatként tartalmazza:

o)  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  [(a  továbbiakban:  Ptk.)  ]szerinti
földhasználati joggal érintett területeket.”

T/15374/7/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/15374/7/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (2) bekezdés - Fttv. 28. § (6a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Fttv. 28. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) [(6a) ]A bizottság a szakértői véleményt minden év március 1. és 31. napja, valamint október
1. és 31. napja között egy-egy alkalommal tartott szakmai minősítő vizsga alapján adja ki.”

T/15374/7/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/15374/7/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

Az Fttv.
a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „adatbázisa” szövegrész helyébe az „adatbázisai”,
b) 5. § (6a) bekezdésében a „másolatot” szövegrész helyébe a „térképmásolatot”,
c) 5. § (6b) bekezdésében a „másolat” szövegrész helyébe a „térképmásolat”,
d) 5. § (7) bekezdésében az „adatbázisból a 11. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti adattartalommal
közigazgatási fekvést” szövegrész helyébe „adatbázisból a 11. § (1) bekezdés a)–f) és h) pont
szerinti adattartalommal fekvést”,
e)  6.  §  (3)  bekezdés  g)  pontjában,  a  23.  §  (5)  bekezdés  a)  pontjában,  a  25.  §  [(4)  és  ](5)
bekezdésében, 26. § (1) és (7) bekezdésében, 38. § (2) bekezdés n) pontjában az „alaphálózati”
szövegrész helyébe az „alapponthálózati”,
f)  9.  alcím  címében  az  „Alapponthálózati  pontok  adatbázisa”  szövegrész  helyébe  az
„Alapponthálózati pontok adatbázisai”,
g) 10. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „amelyek együttesen alkotják az alapponthálózati
pontok  adatbázisát”  szövegrész  helyébe  az  „amelyek  az  alapponthálózati  pontok  adatbázisait
alkotják.”,
h) 16. § (2a) bekezdésében a „és f) pontjaiban” szövegrész helyébe az „és i) pontjaiban”,
i) 23. § (1) bekezdés g) pontjában a „munkák, valamint” szövegrész helyébe a „munkák,”,
j) 23. § (2) bekezdésében a „továbbá” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdésében foglaltakon
kívül” szöveg, a „kitűzésével, továbbá” szövegrész helyébe a „kitűzésével és”,
k)  28.  §  (1)  bekezdésében  az  „igazolvány és  megbízólevél”  szöveg  helyébe  az  „igazolvány,
valamint a megrendelő által aláírt megbízólevél”,
l) 28. § (4) [bekezdésében ]bekezdés nyitó szövegrészében a „földmérői” szövegrész helyébe a
„földmérő”,
m)  36.  §  (4)  bekezdésében  a  „fővárosi  és  megyei  kormányhivatallal”  szövegrész  helyébe  a
„téradatokat  és  egyéb  térinformációs  rendszereket,  adatbázisokat,  valamint  szolgáltatásokat
üzemeltetőkkel”,
n)  37.  §  (2)  bekezdésében  a  „díját  –  a  (4)  bekezdésben  foglaltak  figyelembevételével  –”
szövegrész helyébe a „díját”,
o)  38.  §  (5)  bekezdésében  a  „mértékét  és  megfizetésének  szabályait”  szövegrész  helyébe  a
„mértékét, megfizetésének szabályait, valamint felhasználásának módját”
p) 40. § (1) bekezdésében a „a (2) és (3) bekezdésben” szöveg helyébe a „a (2)-(5) bekezdésben”,

5



q) 40. § (5) bekezdésében a „2018. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2020. január 1-jén”,
szöveg lép.

T/15374/7/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Mezőgazdasági bizottság
Módosítópont: T/15374/7/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § - Fkbt. 20. § … [hatályba lépését ]hatálybalépését követően …

2. 6. § - Tfvt. 2. § 22. pont [kisteljesítményű ]kis teljesítményű erőmű: …

3. 7. § - Tfvt. 8/C. § [Kisteljesítményű ]Kis teljesítményű erőműnek …

4.
8. § - Tfvt. 11. § (3) bekezdés 
d) pont

…alkalmas [villamos energia elosztói ]
villamosenergia-elosztói hálózat 1000 [m-es]méteres 
közvetlen…

5.
10. § - 2010. évi LXXXVII. 
törvény 17/A. § (1) bekezdés

…és [aranykorona értéken ]aranykorona-értéken 
szükséges …

6.
11. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(3) [bekezdésének]bekezdés b)…

7.
11. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(3) [bekezdésének]bekezdés f)…

8.
12. § - Fttv. 11. § (1) bekezdés 
h) pont

a [minőségi osztály-foltok ]minőségiosztály-foltok 
határoló …

9.
12. § - Fttv. 11. § (1) bekezdés 
k) pont

… lakást, illetve… 
…szóló [helységet]helyiséget –…

10. 13. § - Fttv. 13. § (1a) bekezdés
…(1) [bekezdésben]bekezdésében 
meghatározottakon…

11.
15. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(1) [bekezdésének]bekezdés c)…

12.
15. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(1) [bekezdésének]bekezdés e)…

13.
15. § (3) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(1) [bekezdésének]bekezdés h)…
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Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

14.
20. § - Fttv. 38. § (4) bekezdés 
j) pont

…(13)-(15) [bekezdésben]bekezdésében 
meghatározott…

15.
20. § - Fttv. 38. § (4) bekezdés 
k) pont

…(20) [bekezdés]bekezdése alapján…

16. 22. § g) pont …adatbázisait [alkotják.”]alkotják”,

17. 22. § h) pont …i) [pontjaiban”]pontjában”,

18. 22. § j) pont …(1) [bekezdésében]bekezdésben foglaltakon…

19. 22. § o) pont … módját”,

20. 22. § p) pont
…bekezdésében [a]az „a… 
…helyébe [a]az „a…

21. 22. § q) pont … 1-jén”[,]

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