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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (1) bekezdés - Földforgalmi tv. 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2) A 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti földet használó földműves alatt azt a földművest kell
érteni,  aki  [a  földhasználati  nyilvántartás  vagy  az  erdőgazdálkodói  nyilvántartás  szerint  ]
legalább 3 éve használja a földet, ideértve azt is, akit a 65. § szerint a föld kényszerhasznosítójaként
jelöltek ki. Házastársi közös vagyon megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít azon időtartam is,
amely alatt a földet a földhasználati nyilvántartás vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartás szerint az
elővásárlási jogával élni kívánó tulajdonostárs házastársa használta.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (2) bekezdés - Földforgalmi tv. 19. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(5) Több földnek egybefoglalt vételáron történő eladására akkor kerülhet sor, ha azok egymással
szomszédosak,  vagy  a  [földhasználati  nyilvántartásba  bejegyzett  ]földhasználója  ugyanaz  a
személy.”

Módosítópont sorszáma: 3.

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. 



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (1) bekezdés - Földforgalmi tv. 47. § (2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2b)  Az  (1),  a  (2)  vagy  a  (2a)  bekezdés  szerinti  [feltétel  teljesülését  a  földhasználati
nyilvántartás vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai szerint kell megállapítani. Olyan
föld esetében, amely vonatkozásában a használatnak a földhasználati nyilvántartásban vagy
az erdőgazdálkodói nyilvántartásban történő feltüntetése nem lehetséges, a ]volt haszonbérlő
alatt azt kell érteni, aki vagy amely szerződéssel igazolja, hogy az (1), a (2) vagy a (2a) bekezdés
szerinti feltételnek megfelel.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (2) bekezdés - Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(5) Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor kerülhet sor, ha
azok egymással szomszédosak, vagy a [földhasználati nyilvántartásba bejegyzett ]földhasználója
ugyanaz a személy.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § - Földforgalmi tv. 56. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(4)  Több  föld  használatának  valamely  földhasználati  jogcímen  történő  átengedéséről  szóló
szerződést  akkor  lehet  jóváhagyni,  ha  azok  egymással  szomszédosak,  vagy  a  [földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett ]földhasználója ugyanaz a személy.”

Indokolás 

1. 

A törvényjavaslat a földhasználati, illetve az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételhez köti egyes
jogok gyakorlását, vagy az ehhez előírt megelőző földhasználatot. A földhasználati nyilvántartás
napi gyakorlatában számtalan olyan esettel lehet találkozni, hogy a hivatal nem jegyzi be pl. a
jóváhagyott haszonbérleti szerződést sem. Nem véletlen, hogy a 2007. évi XVII. törvény 44. §
(7) bekezdése tíz pontban sorolja fel a jogszerű földhasználat igazolásának a lehetőségét. Ez is
azt bizonyítja, hogy a földhasználati nyilvántartás nem tölti be a neki szánt funkciót, ezért fontos
jogosítványokat  e  nyilvántartás  tartalmától  függővé  tenni  felelőtlenség  volna.  A módosító
javaslat 1. pontja a nyilvántartásokhoz fűzést az elővásárlási jog gyakorlása kérdésében szünteti
meg.
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2. 

Nem alkotta  meg  a  kormány a  mezőgazdasági  üzemközpontok  nyilvántartásának  vezetésére
vonatkozó külön szabályokat, aminek az lett a következménye, hogy „az egy mezőgazdasági
üzemközponthoz  tartozás”  törvényben  írt  feltételei  találgatás  tárgyává  váltak,  s  most  a
törvényjavaslat  módosítani  is  javasolja  a  több  föld  egybefoglalt  vételár  ellenében  való
eladásának e feltételét. Semmi értelme ugyanakkor a feltételek olyan változtatásának, ami egy
nem létező nyilvántartás helyébe egy rosszul működő nyilvántartást helyez. Ezt a nyilvántartási
feltételt törli a 2. számú módosítópont.

3. 

A módosítópont indokai és tartalma megegyezik az 1. pontnál írt indokolással. Ez a módosítás a
nyilvántartásokhoz fűzést, mint feltételt, az előhaszonbérleti jog gyakorlása kérdésében szünteti
meg.

4. 

A módosítópont indokai és tartalma megegyezik a 2. pontnál írt indokolással. Ez a módosítás a
nyilvántartási feltételt a több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő bérbeadása esetében
szünteti meg.

5. 

A módosítópont indokai és tartalma megegyezik a 2. pontnál írt indokolással. Ez a módosítás a
nyilvántartási  feltételt  a  hatósági  jóváhagyáshoz  kötött,  haszonbérleti  szerződésnek  nem
minősülő földhasználati szerződések esetében szünteti meg.
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