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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § új f) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

104. §

Hatályát veszti a Földforgalmi tv.
f) 30. § (5) bekezdése;

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § - Fétv. 36. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdés szerint jár el abban az esetben is, ha a helyi
földbizottság a bíróság által felülvizsgált ügyben a megismételt eljárás során korábbi állásfoglalásán
semmit nem változtat.”

Indokolás 

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. 



1. 

2019.  január  11-e  óta  a  bíróságok  nem  változtathatják  meg  az  adásvételi  szerződések
jóváhagyása kérdésében születő közigazgatási határozatokat. A gyakorlatban viszont egyáltalán
nem érvényesül  az Alkotmánybíróság várakozása,  miszerint a bíróság döntésének nemcsak a
rendelkező része, hanem az indokolása is kötelezi a hatóságot a megismételt eljárásban, ha a
bíróság a közigazgatási cselekményt hatályon kívül helyezte. A 3224/2019. (X. 11.) AB határozat
éppen  ennek  feltételezése  miatt  nem tekintette  alaptörvény-ellenesnek  a  reformatórius  jogot
megvonó rendelkezést. A módosító javaslat megszünteti a változtatási tilalmat, amire azért is
szükség van, mert a helyi földbizottságnak kinevezett agrárkamara sok esetben megsérti a rá
vonatkozó előírásokat. Ezt dokumentálja maga a törvényjavaslat is a 109. § megfogalmazásával.

2. 

A helyi földbizottságnak kinevezett agrárkamara nem csupán a törvényjavaslat 109. §-ban jelzett
módon sérti meg a törvényt, hanem oly módon is, hogy a bíróság által elrendelt új eljárásban
nem  veszi  figyelembe  a  bíróság  indokait,  és  változatlan  tartalommal  megismétli  korábbi
állásfoglalását. A módosító javaslat ezzel a speciális esettel kiegészíti az eredeti javaslatot. A
mezőgazdasági igazgatási  szerv az ilyen állásfoglalást  is  köteles úgy kezelni,  mintha a helyi
földbizottság egyáltalán nem adott volna állásfoglalást.
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