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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

81. §

(1) A Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld eladása
esetén az a földműves, aki a föld fekvése szerinti településen az elővásárlási joga gyakorlását
megelőzően legalább három éve állattartó telepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésének a célja az
állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása;”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

93. §

(1) A Földforgalmi tv. 46. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a)  a  szántó,  rét,  legelő  (gyep),  vagy  fásított  terület  művelési  ágban  nyilvántartott  föld
haszonbérbe adása esetén az a helyben lakó földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



termelőszervezetet, aki, vagy amely a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga
gyakorlását megelőzően legalább három éve állattartó telepet üzemeltet, és a haszonbérlet célja
az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása;”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § g) pont
Módosítás jellege: elhagyás

103. §

A Földforgalmi tv.
[g) 18. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyilvántartásba vett” szövegrész helyébe
az „engedély vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett”,]

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § p) pont
Módosítás jellege: elhagyás

103. §

A Földforgalmi tv.
[p) 46. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyilvántartásba vett” szövegrész helyébe
az „engedély vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett”,]

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § c) pont
Módosítás jellege: elhagyás

104. §

Hatályát veszti a Földforgalmi tv.
[c) 18. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „tejhasznú” szövegrész;]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § g) pont
Módosítás jellege: elhagyás

104. §
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Hatályát veszti a Földforgalmi tv.
[g) 46. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „tejhasznú” szövegrész;]

Indokolás 

1. 

Az  állattartó  telepek  üzemeltetőinek  a  földforgalmi  előjogait  az  agrárkamara  vezetői  által
kezdeményezett  tavalyi  törvénymódosítás  lenullázta.  Versenyképes  magyar  agrárgazdaság
viszont nem képzelhető el  állattenyésztés nélkül.  Ezért  indokolt,  hogy a telepek üzemeltetőit
megillető előjogok feltételei  visszaálljanak a 2019. január 11-e előtti  hatályos állapotokra.  A
módosító  javaslat  ezt  teremti  meg  az  elővásárlási  jog  megfelelő  szabályozásával,  azzal  a
különbséggel,  hogy  nem egy,  hanem három  év  állattartó  telep  üzemeltetést  kell  igazolni  a
jogosultnak.  A  törvényjavaslat  fenntartja  a  hatályos  szabályozás  összes  indokolatlan  és
szakmailag  is  megalapozhatatlan  előírását,  csupán  a  szövegcserés  módosítás-halmazban  (L.:
103. §) tesz egy erőtlen kísérletet a tavalyi törvénymódosítás káros hatásainak a mérséklésére.
Továbbra sem látszik azonban sem a végrehajtás lehetősége sem az alkalmazás precíz leírása
azokra  az  esetekre,  amikor  az  állattartó  állatállománya  részben  legeltetett,  részben  pedig
abrakoltatott állatfajok egyedeiből áll.

2. 

Ez  a  pont  az  1.  pontban  írt  indokokkal  és  módon  az  állattartó  telepek  üzemeltetőinek  az
előhaszonbérleti joga vonatkozásában állítja vissza a korábban hatályos jogi szabályozást.

3-4. 

Az 1.  és  2.  pontban írt  módosító  javaslatok  szükségtelenné teszik  az  elhibázott  szabályozás
kozmetikázását.

5-6. 

A törvényjavaslat a tejhasznú szarvasmarhák esetében lehetővé kívánja tenni, hogy állattartóik
szántó esetében is élhessenek előjogokkal. Ezzel a törekvéssel csak egyetérteni lehet, de ezzel
nem küszöbölhetők ki az előjogok hatályos szabályozásának az 1. pontban jelzett anomáliái. Az
1. és 2. pontban írt módosító javaslatok szükségtelenné teszik az elhagyni javasolt – egyébként
jó irányú - rendelkezéseket.
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