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A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának
rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/9932. 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 – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott  módosítási  javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 04. 14. 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.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/34/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Nem kerül állami tulajdonba az (1) bekezdés alapján az a földrészlet, amelyet
a) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.)
alapján 2021. január 1-jéig a mezőgazdasági igazgatási szerv

aa) földkiadási határozattal kérelemre induló eljárásban már tulajdonba adott, de a jogosult
tulajdonjoga még nem került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre vagy
ab) nyilvános sorsolás útján történő tulajdonba adás céljából sorsolási  hirdetményben már
közzétett,

b) a kárpótlási célú árverezés érdekében a kárpótlási hatóság meghirdetett[.],
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek kell
tekinteni.

T/9932/34/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 10. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9932/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(5)  Az ingatlanügyi  hatóság  hivatalból  eljárva  gondoskodik  az  (1)  bekezdés  szerint  a  Nemzeti
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Földalapba kerülő földrészleteket érintően
[b) az a)  ponttal  egyidejűleg  termelőszövetkezeti  földhasználati  jog és  annak jogosultja,
valamint ha az Fkbt. 12/C. §-a alapján a védett és védelemre tervezett területek esetében a
tulajdonosi  joggyakorlóként  a  nemzeti  park  igazgatóság  került  bejegyzésre  úgy  annak,
továbbá – a (3) bekezdésben meghatározott jogok és tények kivételével – a bejegyzett jogok
és tények ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről, és]

T/9932/2/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 5., 13., 29., 38., 44., 48. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9932/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv köteles gondoskodni a Nemzeti Földalapba
került

a) védett természeti területeknek az Nfatv. szerinti vagyonkezelésbe adásáról,
b) a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII.
törvény  szerinti  védelemre  tervezett  természeti  területek  hasznosításáról  a  védetté
nyilvánításig.]

T/9932/2/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 5., 13., 29., 38., 44., 48. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(2) A kártalanítás mértéke aranykorona jogosultságonként [ötvenezer]százezer forint.

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9932/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: elhagyás

[6. §

A 4.  §  (1)  bekezdésében  meghatározottak  mellett  az  Fkbt.  12/C.  §-ában foglalt,  védett  és
védelemre tervezett területeket érintő esetben, ha az ott meghatározott kártalanításra jogosult
részarány-tulajdonost  illetően  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  véglegessé  vált  határozata
alapján a kártalanítás összegének megfizetésére 2021. január 1-jéig még nem került sor, úgy a
kártalanításra  jogosult  részarány-tulajdonos  a  teljes  kiadatlan  részarány-tulajdona
tekintetében e törvény szerinti kártalanítási összegre jogosult.]

T/9932/2/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 5., 13., 29., 38., 44., 48. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/24/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteken fennálló értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos
elszámolási igény érvényesítésére irányadó szabályokat kell alkalmazni, ha az 1. § (1) bekezdésben
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meghatározott földrészlet
a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerint tanyának minősül,
b)  olyan,  amely  az  ingatlan-nyilvántartásban  a  termőfölddel  együtt  nyilvántartott  épülettel,
felszíni vagy felszín alatti építménnyel (a továbbiakban együtt: építmény) együtt van feltüntetve,
c)  olyan,  amelyen  található  építmény  az  ingatlan-nyilvántartásban  önálló  ingatlanként  van
feltüntetve,
d) olyan, amelyen található építmény az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve, vagy
e) olyan, amelyen a földrészlet művelési ágának megfelelő hasznosítását elősegítő és a földrészlet
forgalmi  értékét,  illetve  hasznait  növelő  –  beruházás  útján  megvalósuló  –  agrotechnikai
létesítmény található.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott földrészletek esetében az elszámolás kizárólag az építmény,
az  (1)  bekezdés  e)  pontja  szerinti  beruházások  értékének  megtérítésére  terjed  ki,  melynek  a
jogosultja a beruházást megvalósító természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, vagy annak
jogutódja (a továbbiakban együtt: beruházó).

(3)  A beruházónak az elszámolás  iránti  írásbeli  igényét  legkésőbb 2021. december 31-ig kell  a
Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervvel - elektronikus úton vagy telefonon - közölni.

(4) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv a (3) bekezdésben foglalt határidőt megelőzően, de
legkésőbb  2021.  szeptember  30-ig  külön  értesíti  a  beruházókat  az  elszámolási  igény
érvényesítésének lehetőségéről.

(4) A beruházót 2022. május 1-jéig vételi  jog illeti  meg az (1) bekezdés szerinti földrészletre a
Nemzeti  Földalap  kezeléséért  felelős  szerv  által  meghatározott  ellenérték  fejében,  ha  a
mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazoltan megfelel a mező-
és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvényben  (a  továbbiakban:
Földforgalmi törvény) előírt tulajdonszerzési feltételeknek. A vételi jog gyakorlása során az (1) és
(2)  bekezdés  szerint  fennálló  és  a  Nemzeti  Földalap  kezeléséért  felelős  szerv  által  elfogadott
elszámolási igény összegét a vételárba történő beszámítással figyelembe kell venni.

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/31/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A beruházót 2022. május 1-jéig vételi  jog illeti  meg az (1) bekezdés szerinti földrészletre a
Nemzeti  Földalap  kezeléséért  felelős  szerv  által  meghatározott  ellenérték  fejében[,  ha  a
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mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazoltan megfelel a ].
A  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  [törvényben]törvény (a
továbbiakban: Földforgalmi törvény) hatálya alá tartozó földrészlet esetében a beruházót a vételi jog
csak akkor illeti meg, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal
igazoltan  megfelel  a  Földforgalmi  törvényben  előírt  tulajdonszerzési  feltételeknek.  A vételi  jog
gyakorlása során az (1) és (2) bekezdés szerint fennálló és a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős
szerv által elfogadott elszámolási igény összegét a vételárba történő beszámítással figyelembe kell
venni.

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1)  Az 1.  §  (1) bekezdése szerinti  földrészletet  legalább  [2008]2011. január  1-től  szakadatlanul
birtokló részarány-tulajdonost 2021. december 31-ig gyakorolható vételi jog illeti meg a kiadatlan
részarány-tulajdona  ellenében  a  birtokában  álló  földrészletre,  feltéve,  hogy  a  mezőgazdasági
igazgatási  szerv  által  kiállított  hatósági  bizonyítvánnyal  igazoltan  megfelel  a  Földforgalmi
törvényben előírt tulajdonszerzési feltételeknek és a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg

T/9932/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 9. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/10/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás
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8. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészletet legalább 2008. január 1-től szakadatlanul birtokló
részarány-tulajdonost  2021.  december  31-ig  gyakorolható  vételi  jog  illeti  meg  a  kiadatlan
részarány-tulajdona  ellenében  a  birtokában  álló  földrészletre,  feltéve,  hogy  a  mezőgazdasági
igazgatási  szerv  által  kiállított  hatósági  bizonyítvánnyal  igazoltan  megfelel  a  Földforgalmi
törvényben előírt tulajdonszerzési feltételeknek és a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg

[b) a  szakadatlan  birtoklásának  tényét  közokiratba  vagy  teljes  bizonyító  erejű
magánokiratba foglaltan igazolja,]

T/9932/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
8., 9. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/34/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) Az 1. § (2) [bekezdésében ]bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben a részarány-
földkiadási eljárást az Fkbt-nek a földkiadási határozat meghozatala, illetve a nyilvános sorsolási
hirdetmény közzététele napján hatályos rendelkezései szerint kell befejezni. A kárpótlási eljárást a
kárpótlási célú árverési hirdetmény közzététele napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
E  rendelkezést  kell  alkalmazni  az  e  törvény hatályba  lépését  követően  megismételt  részarány-
földkiadási és kárpótlási eljárásban is.

(2) Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti földrészletek kisajátítási eljárását az Fkbt. 12/C. §-ának az
e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint legkésőbb 2020. december
31-éig le kell folytatni.

T/9932/34/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 10. 
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T/9932/34/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: elhagyás

[17. §

(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 21. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
[A vadászterület különleges rendeltetését a vadászatra jogosult kérelmére a miniszter – a c)
pont  esetén  ha  azzal  a  természetvédelemért  felelős  miniszter  is  egyetért  –  határozatban
állapítja meg, ha]

„b) a vadászterületen mintagazdaság működik és a mintagazdaság által bármely jogcímen
használt állami földterület nagysága a vadászterület 50%-át meghaladja;”

(2) A Vtv. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (2) bekezdés b) pontja esetén a különleges rendeltetést megállapító határozatban az
üzemtervi  időszak  legfeljebb  a  mintagazdaság  által  az  állammal  kötött  földhasználati
szerződés  időtartamára  is  megállapítható,  ha  a  vadászterület  a  törvényi  előírásoknak
egyébként megfelel.”]

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés - Vtv. 21. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §
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(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a
továbbiakban: Vtv.) 21. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
[A vadászterület különleges rendeltetését a vadászatra jogosult kérelmére a miniszter – a c) pont
esetén ha azzal a természetvédelemért felelős miniszter is egyetért – határozatban állapítja meg, ha]

„b)  a  vadászterületen  [mintagazdaság  ]a  Mészáros-család  érdekeltsége  működik  és  a
[mintagazdaság  ]Mészáros-család  érdekeltsége  által  bármely  jogcímen  használt  állami
földterület nagysága a vadászterület 50%-át meghaladja;”

T/9932/12/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
12., 18., 39. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9932/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. és 19. §
Módosítás jellege: elhagyás

[18. §

A Vtv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. §

A tájegységi vadgazdálkodási terv az e törvényben foglalt célok megvalósítását szolgáló, 2037.
február 28. napjáig szóló, hosszú távú vadgazdálkodási előírás.”

19. §

A Vtv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vadászati  jogot  a  vadászterületre  vonatkozóan  a  tájegységi  vadgazdálkodási  terv
alapján elkészített, 2037. február 28. napjáig szóló vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint
lehet gyakorolni vagy hasznosítani.”]

T/9932/2/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 5., 13., 29., 38., 44., 48. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Inytv. 72. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az  ingatlan-nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  (a  továbbiakban:  Inytv.)  72.  §-a  a
következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az  agrárpolitikáért,  a  földügyért,  a  földügyi  és  agrár-vidékfejlesztési  szakigazgatáshoz
kapcsolódó  térképészetért,  az  agrár-vidékfejlesztésért,  az  erdőgazdálkodásért,  a
környezetvédelemért, a természetvédelemért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, az élelmiszeriparért, a
vadgazdálkodásért és a halgazdálkodásért felelős miniszter – a szakmai irányításával összefüggő
feladatai  ellátása érdekében –, valamint bármely magyar  állampolgár a tulajdonára vonatkozóan
térítésmentesen  és  korlátlanul  hozzáférhet  a  földmérési  és  térinformatikai  szerv  által  kezelt  és
üzemeltett adatbázisokhoz.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

24. §

A  mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint  halászati  támogatásokhoz  és  egyéb
intézkedésekhez  kapcsolódó  eljárás  egyes  kérdéseiről  szóló  2007.  évi  XVII.  törvény 44.  §  (7)
bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4) bekezdés alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül a következő sorrend szerint az
az ügyfél, aki vagy amely – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok
másként nem rendelkeznek e dátumról – a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára
vonatkozóan, az általa igényelt terület vonatkozásában]
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„c)  haszonbérleti,  felesbérleti,  részesművelési,  szívességi  földhasználati,  rekreációs  célú
földhasználati  vagy  alhaszonbérleti  szerződés,  továbbá  –  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról  szóló  2013.  évi  CCXII.  törvény  70.  §-a  vagy  76.  §-a  szerinti  –
használatmegosztásról szóló vagy többlethasználati megállapodás, a Nemzeti Földalapról szóló
2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ideértve nemzeti
park igazgatóság által kötött szerződést is), a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervvel kötött
[mintagazdasági  ]földhasználati  szerződés,  valamint  akit  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek
forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvény 65.  §-a  szerint  a  föld  kényszerhasznosítójaként
jelöltek  ki,  a  bíróság  ideiglenes  intézkedése  alapján  földhasználó,  továbbá  honvédelmi
rendeltetésű  terület,  vagy  honvédelmi  célra  feleslegessé  nyilvánított  terület  esetében  annak
használatára szerződés alapján jogosult,”

T/9932/14/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
15., 19. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/25/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Tfvt. 21. § (3) bekezdés n) pont
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A Tfvt. 21. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását)

„n)  állandó  jellegű  növényház  létesítése -  különös  tekintettel,  ha  az  Hegyeshalom-Bezenye
térségében valósul meg -”

(céljából engedélyezi.)

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
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Módosítópont: T/9932/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Evt. 72. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Evt. 72. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b)  Az  (1a)  bekezdés  szerinti  erdőfelújítási  biztosítékot  az  erdészeti  hatóság  a  tevékenység
elvégzésének műszaki átvétele után [60]30 napon belül felszabadítja.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/12/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Nfatv. 15. § (3) bekezdés s) pont
Módosítás jellege: módosítás

44. §

Az Nfatv. 15. § (3) bekezdésének s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földbirtok-politika irányelvei:)

„s)  különleges  rendeltetésű  gazdaságok  (különösen  oktatási,  kutatási,  büntetés-végrehajtási
intézetek),  továbbá  [mintagazdaságok  ]a  Mészáros-család  érdekeltségének  működéséhez
kedvezményes föld biztosítása;”

T/9932/12/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
12., 18., 39. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/14/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Nfatv. 15. § (3) bekezdés s) pont
Módosítás jellege: módosítás
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44. §

Az Nfatv. 15. § (3) bekezdésének s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földbirtok-politika irányelvei:)

„s)  különleges  rendeltetésű  gazdaságok  (különösen  oktatási,  kutatási,  büntetés-végrehajtási
intézetek)[, továbbá mintagazdaságok] működéséhez kedvezményes föld biztosítása;”

T/9932/14/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
15., 19. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)
Módosítópont: T/9932/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. §
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. §

(1)  A mintagazdaság olyan,  a  miniszter  javaslata  alapján a  Kormány által  határozatban kijelölt
mezőgazdasági  termelőszervezet,  amely  a  rendelkezésre  álló  erőforrások  hatékonyabb
felhasználásával, az integrációs kapcsolatok erősítésével, a magasabb hozzáadott értékű termékek
előállításával,  a  technológia  fejlesztésével  és  a  genetikai  erőforrások  minél  magasabb  szintű
megőrzésével, használatával, állami és nem állami tulajdonban álló földön gazdálkodva a magyar
mezőgazdaság teljesítményének növelését, a meglévő növekedési tartalékok kiaknázását szolgálja,
és megfelel a (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak.

(2)  Mezőgazdasági  termelőszervezet  mintagazdasággá a  következő feltételek együttes  teljesítése
esetén jelölhető ki:

a) több megyére kiterjedő, mikro- és kisvállalkozásokat is magában foglaló, az alapanyag piaci
árkockázatát  kiegyenlítő  mechanizmust  is  tartalmazó,  legalább  öt  éve  működtetett,  [a  teljes
termékpályát  átfogó  ]termékpálya  szintű  integráció  keretében  abból  a  célból  tenyészt,  tart,
illetve  vásárol  fel  állatot,  hogy azokat  részvételével  működő  és  egységes  irányítás  alatt  álló
vállalatcsoport keretében kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékként feldolgozzák;
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b)  közvetlenül vagy egységes irányítás alatt  álló vállalatcsoport  tagjaként  részt vesz a  [teljes
termékpályát  átfogó  ]termékpálya  szintű  integráció  keretében  előállított  termékek
piacbővítésében,  azaz  ennek  érdekében  szorosan  együttműködik  a  termékeit  feldolgozó
vállalkozással  a  stratégia  meghatározásában,  napi  üzemszervezésben,  logisztikában,
minőségpolitikában;
c) közvetlenül vagy egységes irányítás alatt álló vállalatcsoport tagjaként a hosszú távú gazdasági
fejlesztés megalapozása érdekében a Kormánnyal stratégiai megállapodást köt vagy kötött;
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül;
d) tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységben vesz részt;
e)  tevékenysége  bekapcsolható  a  közép-  és  a  felsőfokú  agrárszakmai  oktatás  legalább  egy
szintjébe[.];
f) engedélyezi, hogy a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről  szóló  2012.  évi  CLXVI.  törvény  végrehajtásáról  szóló  65/2013.  (III.  8.)  Korm.
rendelet alapján a kijelölő hatóság a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé jelölje ki.

(3)  A  (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  az  állam  tulajdonában  álló  mezőgazdasági
termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése esetén jelölhető ki:

a) magas színvonalon tenyészti a tevékenységi körébe utalt védett őshonos és egyéb állatfajtákat,
fenntartja  azok  állami  tulajdonban  álló  állományát,  a  fajta  tenyésztési  céljának  és  az  állam
érdekének  megfelelően  gazdálkodik  a  rábízott  állatállománnyal,  megőrzi  és  javítja  e  fajták
genetikai értékét, illetve gazdálkodását a természetvédelem érdekei mentén folytatva kiemelten
hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez;
b)  egészben vagy részben állami  tulajdonban lévő földeken való  gazdálkodásból  származóan
biztosítja  a  mindenkori  állatállomány  magas  szintű  fenntartásához  szükséges  takarmány
szükségletet;
c)  részt  vesz  a  magyar  állattenyésztés  –  ide  értve  a  halgazdálkodást  is  –  kulturális  és
idegenforgalmi célú bemutatásában.

(4)  A  mintagazdaságként  való  kijelölés  csak  a  (2)  és  a  (3)  bekezdésben  foglaltak  együttes
teljesítéséig és fenntartásáig tart.”

T/9932/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 43., 53. 

T/9932/5/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

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

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. §

(1)  A  [mintagazdaság  ]Mészáros-család  érdekeltsége  olyan,  a  miniszter  javaslata  alapján  a
Kormány által határozatban kijelölt mezőgazdasági termelőszervezet, amely a rendelkezésre álló
erőforrások  hatékonyabb  felhasználásával,  az  integrációs  kapcsolatok  erősítésével,  a  magasabb
hozzáadott értékű termékek előállításával, a technológia fejlesztésével és a genetikai erőforrások
minél magasabb szintű megőrzésével, használatával, állami és nem állami tulajdonban álló földön
gazdálkodva a magyar mezőgazdaság teljesítményének növelését, a meglévő növekedési tartalékok
kiaknázását szolgálja, és megfelel a (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak.”

T/9932/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 23., 27. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/30/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. §

(1)  A mintagazdaság olyan,  a  miniszter  javaslata  alapján a  Kormány által  határozatban kijelölt
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mezőgazdasági  termelőszervezet,  amely  a  rendelkezésre  álló  erőforrások  hatékonyabb
felhasználásával,  [az  integrációs  kapcsolatok  erősítésével]a  termelői  együttműködések
segítésével, a magasabb hozzáadott értékű termékek előállításával, a technológia fejlesztésével és a
genetikai erőforrások minél magasabb szintű megőrzésével, használatával[, állami és nem állami
tulajdonban álló  földön  gazdálkodva] a  magyar  mezőgazdaság  teljesítményének  növelését,  a
meglévő  növekedési  tartalékok  kiaknázását  szolgálja,  és  megfelel  a  (2)  vagy  (3)  bekezdésben
foglaltaknak.”

T/9932/30/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
22., 24., 25., 26., 28. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/16/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„(2)  Mezőgazdasági  termelőszervezet  [mintagazdasággá  ]a  Mészáros-család  érdekeltségévé  a
következő feltételek együttes teljesítése esetén jelölhető ki:”

T/9932/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 23., 27. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/30/2.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (2) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„(2) Mezőgazdasági termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése
esetén jelölhető ki:

a)  [több megyére  kiterjedő]legalább öt  éve  működő,  mikro-  [és]illetve kisvállalkozásokat  is
magában foglaló, [az alapanyag piaci árkockázatát kiegyenlítő mechanizmust is tartalmazó,
legalább  öt  éve  működtetett,  a  teljes  termékpályát  átfogó  integráció  ]a  termékpálya
meghatározó súlyú  szereplőjének minősülő  termelői  együttműködés  keretében abból  a  célból
tenyészt, illetve tart[, illetve vásárol fel állatot] állatot vagy állít elő állati terméket, hogy azokat
a  részvételével  működő  együttműködés  vagy  egységes  irányítás  alatt  álló  vállalatcsoport
keretében kiskereskedelmi forgalomba kerülő termékként feldolgozzák;
b)  részt  vesz  [a  teljes  termékpályát  átfogó  integráció  keretében  ]az  előállított  termékek
piacbővítésében,  [ennek  érdekében  szorosan  együttműködik  ]a  [termékeit  feldolgozó
vállalkozással  a  ]stratégia  meghatározásában,  napi  üzemszervezésben,  logisztikában,
minőségpolitikában;”

T/9932/30/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
22., 24., 25., 26., 28. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/30/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„(2) Mezőgazdasági termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése
esetén jelölhető ki:

e)  [tevékenysége  bekapcsolható]részt  vesz a  [közép-  és  a  felsőfokú  ]duális  agrárszakmai
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[oktatás legalább egy szintjébe]oktatásban.”

T/9932/30/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
22., 24., 25., 26., 28. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/30/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„(3)  A (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  [az  állam  tulajdonában  álló  ]a  védett  őshonos
állatfajtákat tartó mezőgazdasági termelőszervezet mintagazdasággá a következő feltételek együttes
teljesítése esetén jelölhető ki:

a)  magas  színvonalon  tenyészti  a  tevékenységi  körébe  utalt  védett  őshonos  [és  egyéb  ]
állatfajtákat, fenntartja azok [állami tulajdonban álló ]állományát, a fajta tenyésztési céljának és
az állam érdekének megfelelően gazdálkodik a rábízott  állatállománnyal,  megőrzi és javítja e
fajták genetikai értékét,  [illetve gazdálkodását a természetvédelem érdekei mentén folytatva
kiemelten ]továbbá hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez;
[b) egészben  vagy  részben  állami  tulajdonban  lévő  földeken  való  gazdálkodásból
származóan biztosítja a mindenkori állatállomány magas szintű fenntartásához szükséges
takarmány szükségletet;]
c)  részt  vesz  a  magyar  állattenyésztés  –  ide  értve  a  halgazdálkodást  is  –  kulturális  és
idegenforgalmi célú bemutatásában.”

T/9932/30/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
22., 24., 25., 26., 28. 

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

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/16/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„(3)  A  (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  az  állam  tulajdonában  álló  mezőgazdasági
termelőszervezet  [mintagazdasággá  ]a  Mészáros-család  érdekeltségévé  a  következő  feltételek
együttes teljesítése esetén jelölhető ki:”

T/9932/16/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
21., 23., 27. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/30/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § - Nfatv. 15/A. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

45. §

Az Nfatv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„(4) A (2)  bekezdés alkalmazásában a termékpálya  meghatározó súlyú szereplőjének minősül  a
legalább 5 %-os piaci részesedésű termelői együttműködés.”

T/9932/30/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
22., 24., 25., 26., 28. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9932/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. §
Módosítás jellege: elhagyás

[49. §

(1) Az Nfatv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az  NFK  a  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészletet  eladással,  haszonbérbe  adással,
vagyonkezelésbe  adással,  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  útján  vagy  cserével
hasznosítja.  A 21.  és  22.  §-ban meghatározott  kivételekkel  az  NFK a Nemzeti  Földalapba
tartozó  földrészletet  nyilvános  pályázat  vagy  árverés  útján  adhat  el,  továbbá  nyilvános
pályázat útján adhat haszonbérbe.”

(2) Az Nfatv. 18. §-a a következő (1e)-(1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1e) A  mintagazdaságnak  minősülő  haszonbérlővel  fennálló  haszonbérleti  szerződés
időtartama legfeljebb 50 évre meghosszabbítható.

(1f) A  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  hasznosítása  során  a  vagyonkezelői  jog
jogosultja  tekintetében  a  mező-  és  erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  törvényben
meghatározott birtokmaximumba nem kell beleszámítani az állam tulajdonában álló olyan
földrészlet területnagyságát, amit a vagyonkezelői jog jogosultja vagyonkezelőként használ.

(1g) A  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  hasznosítása  során  az  (5)  bekezdésében
meghatározott  megbízási  szerződés  és  a  20/A.  §-ban  meghatározott  mintagazdasági
földhasználati szerződés jogosultjai tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló  törvényben  meghatározott  birtokmaximumba  nem  kell  beleszámítani  az  állam
tulajdonában  álló  olyan  földrészlet  területnagyságát,  amit  a  szerződés  jogosultja
megbízottként vagy mintagazdaságként használ.”

(3) Az Nfatv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eladás,  a  haszonbérbe  adás,  és  a  csere  során a  földbirtok-politikai  irányelveknek
megfelelően kell eljárni.”

(4) Az Nfatv. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 18. § a következő
(6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az  NFK  megbízási  szerződést  köthet  a  (4)  bekezdésben  foglalt  feladatok  ellátása
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érdekében a földrészlet  e  törvény szerinti  hasznosításáig,  de legfeljebb egy gazdasági  évre
terjedő  időszakra.  A megbízási  szerződés  időtartama  –  a  (6)  bekezdésben  meghatározott
kivétellel – meghosszabbítással sem lehet egy gazdasági évnél hosszabb.

(6) Ha az NFK vagy jogelődje a (4) bekezdésben foglalt feladatokat három egymást követő
évben csak megbízási szerződés útján tudta ellátni, az NFK további három évre megbízási
szerződést köthet a földrészletre.

(7) Haszonbérleti  szerződés  vagy  az  (5)  bekezdés  szerinti  megbízási  szerződés  alapján
gyakorolt  használati  jogosultságáért  ellenértékként  –  e  törvény  végrehajtására  kiadott
rendeletben  meghatározottak  szerint  –  legalább  a  földnek  az  ingatlan-nyilvántartásban
feltüntetett aranykoronában kifejezett kataszteri tiszta jövedelme kétezer-ötszáz szorosának
megfelelő forint összegű éves díjat kell fizetni.

(8) Ha  a  haszonbérleti  szerződés  alapján  a  használati  jogosultság  megszerzéséért  a
haszonbérlő ellenértéket fizetett, annak a haszonbérleti jogviszony – haszonbérleti szerződés
szerinti  –  teljes  időtartamából  egy  évre  arányosan  számított  részét  az  évente  fizetendő
haszonbér összegébe bele kell számítani.”]

T/9932/2/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 5., 13., 29., 38., 44., 48. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/32/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (1) bekezdés - Nfatv. 18. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

49. §

(1) Az Nfatv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  NFK  a  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészletet  eladással,  haszonbérbe  adással,
vagyonkezelésbe  adással[,  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  útján] vagy  cserével
hasznosítja. A 21. és 22. §-ban meghatározott kivételekkel az NFK a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletet nyilvános pályázat vagy árverés útján adhat el, továbbá nyilvános pályázat útján adhat
haszonbérbe.”
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T/9932/32/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
30., 31., 34., 37., 61. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/32/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés - Nfatv. 18. § (1e) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

(2) Az Nfatv. 18. §-a a következő (1e)-(1g) bekezdéssel egészül ki:

„[(1e) A  mintagazdaságnak  minősülő  haszonbérlővel  fennálló  haszonbérleti  szerződés
időtartama legfeljebb 50 évre meghosszabbítható.]”

T/9932/32/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
30., 31., 34., 37., 61. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés - Nfatv. 18. § (1e) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Nfatv. 18. §-a a következő (1e)-(1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1e)  A mintagazdaságnak minősülő haszonbérlővel  fennálló haszonbérleti  szerződés  időtartama
legfeljebb [50]20 évre meghosszabbítható.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés - Nfatv. 18. § (1g) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Nfatv. 18. §-a a következő (1e)-(1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1g)  A  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  hasznosítása  során  az  (5)  bekezdésében
meghatározott megbízási szerződés és a 20/A. §-ban meghatározott mintagazdasági földhasználati
szerződés jogosultjai tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben
meghatározott birtokmaximumba  [nem]bele kell  [beleszámítani]számítani az állam tulajdonában
álló  olyan  földrészlet  területnagyságát,  amit  a  szerződés  jogosultja  megbízottként  vagy
mintagazdaságként használ.”

T/9932/3/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/32/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés - Nfatv. 18. § (1g) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Nfatv. 18. §-a a következő (1e)-(1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1g)  A Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészlet  hasznosítása  során  a  haszonbérleti  és  az  (5)
bekezdésében  meghatározott  megbízási  szerződés  [és  a  20/A.  §-ban  meghatározott
mintagazdasági  földhasználati  szerződés  ]jogosultjai  tekintetében  a  mező-  és  erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott birtokmaximumba nem kell beleszámítani az
állam  tulajdonában  álló  olyan  földrészlet  területnagyságát,  amit  a  szerződés  jogosultja
[megbízottként]haszonbérlőként vagy [mintagazdaságként]megbízottként használ.”

T/9932/32/1-5. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
30., 31., 34., 37., 61. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (3) bekezdés - Nfatv. 18. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Nfatv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eladás, a haszonbérbe adás, és a csere során  mostantól már tényleg  a földbirtok-politikai
irányelveknek megfelelően kell eljárni.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/19/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. §
Módosítás jellege: elhagyás

[53. §

Az Nfatv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. §

(1) Mintagazdasági földhasználati szerződés köthető az e törvény szerinti mintagazdasággal.

(2) A mintagazdasággal kötött mintagazdasági földhasználati szerződés időtartama legalább 5
év, legfeljebb 50 év lehet.

(3) A mintagazdasági  földhasználati  szerződés alapján a használó  jogosult  a  szerződésben
meghatározott földrészlet birtoklására, használatára, valamint hasznai szedésére, és köteles a
földrészlet  értékét  megőrizni,  állagának  megóvásáról,  jó  karbantartásáról  gondoskodni,
továbbá a használatért díjat fizetni. A használó a földrészletet nem adhatja más használatába
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és nem terhelheti meg.

(4) A  mintagazdasággal  kötött  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  rendkívüli
felmondással a gazdasági év végére kizárólag akkor mondható fel, ha

a) a mintagazdaság nem felel meg az e törvény szerinti mintagazdaság követelményeinek;
b) a mintagazdaság az ellenszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette;
c) a 19. § (2) bekezdésében meghatározott valamelyik esemény következett be;
d) a  felek  valamelyike  jogszabályból  vagy  a  szerződésből  eredő  lényeges  kötelezettségét
felróható módon megszegte.

(5) A mintagazdasági földhasználati szerződés részletes szabályait az e törvény végrehajtására
kiadott rendelet tartalmazza.”]

Megjegyzés: A T/9932/19/1. sz. és T/9932/32/4. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/32/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. §
Módosítás jellege: elhagyás

[53. §

Az Nfatv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. §

(1) Mintagazdasági földhasználati szerződés köthető az e törvény szerinti mintagazdasággal.

(2) A mintagazdasággal kötött mintagazdasági földhasználati szerződés időtartama legalább 5
év, legfeljebb 50 év lehet.

(3) A mintagazdasági  földhasználati  szerződés alapján a használó  jogosult  a  szerződésben
meghatározott földrészlet birtoklására, használatára, valamint hasznai szedésére, és köteles a
földrészlet  értékét  megőrizni,  állagának  megóvásáról,  jó  karbantartásáról  gondoskodni,
továbbá a használatért díjat fizetni. A használó a földrészletet nem adhatja más használatába
és nem terhelheti meg.

(4) A  mintagazdasággal  kötött  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  rendkívüli
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felmondással a gazdasági év végére kizárólag akkor mondható fel, ha
a) a mintagazdaság nem felel meg az e törvény szerinti mintagazdaság követelményeinek;
b) a mintagazdaság az ellenszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette;
c) a 19. § (2) bekezdésében meghatározott valamelyik esemény következett be;
d) a  felek  valamelyike  jogszabályból  vagy  a  szerződésből  eredő  lényeges  kötelezettségét
felróható módon megszegte.

(5) A mintagazdasági földhasználati szerződés részletes szabályait az e törvény végrehajtására
kiadott rendelet tartalmazza.”]

T/9932/32/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
30., 31., 34., 37., 61. 

Megjegyzés: A T/9932/19/1. sz. és T/9932/32/4. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9932/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. és 54. §
Módosítás jellege: elhagyás

[53. §

Az Nfatv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. §

(1) Mintagazdasági földhasználati szerződés köthető az e törvény szerinti mintagazdasággal.

(2) A mintagazdasággal kötött mintagazdasági földhasználati szerződés időtartama legalább 5
év, legfeljebb 50 év lehet.

(3) A mintagazdasági  földhasználati  szerződés alapján a használó  jogosult  a  szerződésben
meghatározott földrészlet birtoklására, használatára, valamint hasznai szedésére, és köteles a
földrészlet  értékét  megőrizni,  állagának  megóvásáról,  jó  karbantartásáról  gondoskodni,
továbbá a használatért díjat fizetni. A használó a földrészletet nem adhatja más használatába
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és nem terhelheti meg.

(4) A  mintagazdasággal  kötött  mintagazdasági  földhasználati  szerződés  rendkívüli
felmondással a gazdasági év végére kizárólag akkor mondható fel, ha

a) a mintagazdaság nem felel meg az e törvény szerinti mintagazdaság követelményeinek;
b) a mintagazdaság az ellenszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette;
c) a 19. § (2) bekezdésében meghatározott valamelyik esemény következett be;
d) a  felek  valamelyike  jogszabályból  vagy  a  szerződésből  eredő  lényeges  kötelezettségét
felróható módon megszegte.

(5) A mintagazdasági földhasználati szerződés részletes szabályait az e törvény végrehajtására
kiadott rendelet tartalmazza.”

54. §

(1) Az Nfatv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nyilvános pályáztatás mellőzésével köthető haszonbérleti szerződés
a) olyan az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, amely főtevékenysége
körében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mezőgazdasági
tevékenységet folytat,
b) olyan központi  költségvetési  szervvel,  amely  alapító okiratában,  illetve  jogszabályban
meghatározott alapfeladata teljesítése érdekében kívánja hasznosítani a földrészletet,
c) olyan osztatlan közös tulajdonban álló erdőnek, illetve erdőgazdálkodási tevékenységet
közvetlenül  szolgáló  földterületnek  minősülő  földrészletben  fennálló  állami  tulajdoni
hányadnak megfelelő területre, amelyben az állam tulajdoni hányada nem haladja meg az
összes tulajdoni hányad 50 %-át,
d) az  ingatlan-nyilvántartásban  művelés  alól  kivett,  állandó  jellegű  növényházként
nyilvántartott földrészletre,
e) olyan  halastóként  hasznosítható  ingatlanra,  amely  esetében  kizárólag  a  tómeder  áll
állami tulajdonban.”

(2) Az Nfatv. 21. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Települési  (fővárosban  a  kerületi,  illetve  a  fővárosi  önkormányzat  által  közvetlenül
igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a
Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonjogát adásvétel jogcímén csak a (3a) bekezdés
alapján szerezheti meg.”

(3) Az Nfatv. 21. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3d) Vagyonkezelési  szerződés  ingyenesen  köthető  az  agrárágazathoz  tartozó  köznevelési
intézménnyel,  szakképző  intézménnyel,  valamint  felsőoktatási  intézménnyel,  továbbá  az
agrárágazathoz  tartozó  kutatási  feladatot  ellátó,  a  miniszter  fenntartásában  működő
intézménnyel  az  alapító  okiratában  vagy  jogszabályban  meghatározott  oktatási  vagy
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tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló földrészletre.”]

T/9932/2/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 5., 13., 29., 38., 44., 48. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/12/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § - Nfatv. 20/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

53. §

Az Nfatv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. §

(1)  Mintagazdasági  földhasználati  szerződés  köthető  az  e  törvény  szerinti
[mintagazdasággal]Mészáros-család érdekeltségeivel.”

T/9932/12/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
12., 18., 39. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/4/1., T/9932/20/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § - Nfatv. 20/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

53. §
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Az Nfatv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„(2) A mintagazdasággal kötött mintagazdasági földhasználati szerződés időtartama legalább 5 év,
legfeljebb [50]20 év lehet.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/21/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § - Nfatv. 20/A. § (4) bekezdés új e) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

53. §

Az Nfatv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„(4) A mintagazdasággal kötött mintagazdasági földhasználati szerződés rendkívüli felmondással a
gazdasági év végére kizárólag akkor mondható fel, ha

e) a mintagazdaság tulajdonosi köre kiesne a NER kegyeiből.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § (1) bekezdés - Nfatv. 21. § (3) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

54. §

(1) Az Nfatv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nyilvános pályáztatás mellőzésével köthető haszonbérleti szerződés
c)  olyan  osztatlan  közös  tulajdonban  álló  erdőnek,  illetve  erdőgazdálkodási  tevékenységet
közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő földrészletben fennálló állami tulajdoni hányadnak
megfelelő területre, amelyben az állam tulajdoni hányada nem haladja meg az összes tulajdoni
hányad 50 %-át, amennyiben ez nem haladja meg a 3 hektárt,”

29



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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)
Módosítópont: T/9932/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: elhagyás

[57. §

Az Nfatv. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. §

(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet bevett egyház vagy annak belső egyházi  jogi
személye számára oktatási, vagy szociális feladatok ellátásának elősegítése érdekében

a) ingyenesen tulajdonba;
b) ingyenesen vagyonkezelésbe adható.

(2) A bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye a vagyonkezelői jogot nem adhatja
tovább.”]

T/9932/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 43., 53. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9932/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. §
Módosítás jellege: elhagyás

[58. §

Az Nfatv. következő 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. §
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(1) A Nemzeti Földalapba tartozó, művelés alól kivett védett természeti terület értékesítésére
akkor van lehetőség, ha

a) az adott ingatlan közvetlenül határos azzal a magántulajdonban álló területtel, amelynek
tulajdonosa a vételi ajánlatot benyújtotta az NFK részére és
b) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az adott ingatlan
tekintetében  megállapította,  hogy  az  ingatlan  védettségi  szintjének  fenntartása  annak
állami tulajdonból való kikerülése esetén is biztosítható és meghatározta ennek feltételeit.

(2) Osztatlan közös tulajdonban álló védett természeti terület esetében a Nemzeti Földalapba
tartozó tulajdoni hányad értékesítésére akkor van lehetőség, ha a földrészlet tekintetében az
állam kisebbségi tulajdonostársnak minősül és olyan tulajdonostárstól érkezik a vételi ajánlat,
aki az ajánlata megtételekor legalább 3 éve tulajdoni hányaddal rendelkezik.”]

T/9932/2/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 5., 13., 29., 38., 44., 48. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § - Nfatv. 28. §
Módosítás jellege: módosítás

61. §

Az Nfatv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. §

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításából származó bevételeket földvásárlásra, az
osztatlan  közös  földtulajdon  megszüntetésére,  a  kiadatlan  részarány-tulajdonnal  rendelkezők
kártalanítására, a 15. §-ban foglaltak megvalósítására [vagy az államadósság csökkentésére ]kell
fordítani.”

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

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Győrffy Balázs (Fidesz), Jakab István (Fidesz)
Módosítópont: T/9932/23/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § - Nfatv. 28. §
Módosítás jellege: módosítás

61. §

Az Nfatv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. §

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításából származó bevételeket földvásárlásra, az
osztatlan  közös  földtulajdon  megszüntetésére,  a  kiadatlan  részarány-tulajdonnal  rendelkezők
kártalanítására, az öntözési infrastruktúra fejlesztésére, a 15. §-ban foglaltak megvalósítására vagy
az államadósság csökkentésére kell fordítani.”

T/9932/23/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
46., 60., 67. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/27/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) A Földforgalmi tv. 5. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„10. helyben lakó szomszéd:
a) aki helyben lakó és a tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos az adás-
vételi, a csere vagy a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel, vagy
b) akinek  az  életvitelszerű  lakóhelye  legalább  3  éve  azon  a  településen  van,  mely
szomszédos az adás-vételi, a csere vagy a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld
fekvése szerinti  településsel,  és  a  tulajdonában vagy használatában lévő,  a  lakóhelye
szerinti településen fekvő földje szomszédos az adás-vételi, a csere vagy a haszonbérleti
szerződés tárgyát képező földdel;”]
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/9932/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. §
Módosítás jellege: elhagyás

[80. §

A Földforgalmi tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

(1) A 2014. május 1-jén meglévő
a) föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt,
b) földön  fennálló  közös  tulajdon  megszüntetése  során  a  tulajdonostárs  tulajdoni
hányadának megfelelő mértékű,
c) földön  fennálló  házastársi  vagyonközösség  megszüntetésével  a  volt  házastársak
tulajdonába kerülő, illetve
d) föld tulajdonjogának csere jogcímén történő átruházásával megszerzett

föld  területnagyságával  a  10.  §  (2)  bekezdésében,  valamint  a  16.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott földszerzési maximum túlléphető.

(2) A törvényes öröklés útján – ideértve a 6. § (3) bekezdése szerinti esetkört is – megszerzett
föld  tulajdonjogának  csere  jogcímén  történő  átruházásával  megszerzett  föld
területnagyságával a 10. § (2) bekezdésében, valamint a 16. § (1) bekezdésében meghatározott
földszerzési maximum túlléphető.”]

T/9932/2/1-8. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 5., 13., 29., 38., 44., 48. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/26/1.
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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;”

T/9932/26/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 55., 59., 62., 63., 65. 

T/9932/26/1. sz. 

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/28/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (1) bekezdés - Földforgalmi tv. 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

82. §

(1) A Földforgalmi tv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

T/9932/28/1-5. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
50., 52., 56., 57., 58. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (2) bekezdés - Földforgalmi tv. 19. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Földforgalmi tv. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/28/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (2) bekezdés - Földforgalmi tv. 19. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Földforgalmi tv. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

T/9932/28/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
50., 52., 56., 57., 58. 

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

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)
Módosítópont: T/9932/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. §
Módosítás jellege: módosítás

88. §

A Földforgalmi tv. 34. §-a a következő [(4)-(5)](4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv  12 hónap földművessé válási átmeneti időszak lejárta
után megtagadja az örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, és a föld törvény erejénél fogva
az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül, akkor az örököst kártalanítás illeti meg. A
kártalanítás  összege  az  ingatlan  értékbecslésében  megállapított  érték,  melyből  le  kell  vonni  az
államot  mint  örököst  terhelő  hagyatéki  tartozások összegét.  Az értékbecslés  elkészítéséről  és  a
kártalanítás  megfizetéséről  a  tulajdonosi  joggyakorló  gondoskodik  a  tulajdonszerzést  követő  60
napon belül.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha az állam tulajdonszerzése azért következett
be, mert a törvényes örökös az örökséget visszautasította.

(6) A (4) bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.”

T/9932/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 43., 53. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/33/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § - Földforgalmi tv. 34. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

88. §

A Földforgalmi tv. 34. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
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„(4)  Ha  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  megtagadja  az  örökös  javára  a  tulajdonszerzés
jóváhagyását, és a föld törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül,
akkor az örököst kártalanítás illeti meg. A kártalanítás összege [az ingatlan értékbecslésében ]a 24.
§ (3) bekezdés h) pont ha), illetve hb) alpontja szerint  megállapított  [érték]ellenérték, melyből le
kell  vonni  az  államot  mint  örököst  terhelő  hagyatéki  tartozások  összegét.  Az  [értékbecslés
elkészítéséről]ellenérték megállapításáról és a kártalanítás megfizetéséről a tulajdonosi joggyakorló
gondoskodik a tulajdonszerzést követő 60 napon belül.”

T/9932/33/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/26/2.
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 azt a helyben lakó földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági
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;”

T/9932/26/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 55., 59., 62., 63., 65. 

T/9932/26/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

T/9932/26/2. sz. 
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Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/28/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (1) bekezdés - Földforgalmi tv. 47. § (2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

94. §

(1) A Földforgalmi tv. 47. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(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.”

T/9932/28/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
50., 52., 56., 57., 58. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 57.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/28/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § (2) bekezdés - Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

T/9932/28/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
50., 52., 56., 57., 58. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/28/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § - Földforgalmi tv. 56. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

98. §

A Földforgalmi tv. 56. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

T/9932/28/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
50., 52., 56., 57., 58. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 59.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/26/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § g) pont
Módosítás jellege: elhagyás

103. §

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

szöveg lép.

T/9932/26/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 55., 59., 62., 63., 65. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 60.
Benyújtó: Győrffy Balázs (Fidesz), Jakab István (Fidesz)
Módosítópont: T/9932/23/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § új j) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

103. §

A Földforgalmi tv.
j)  23/A.  §  (4)  bekezdésében  az  „A helyi  földbizottságot”  szövegrész  helyébe  az  „A helyi
földbizottsági  jogkörben  eljárva  a  Magyar  Agrár-,  Élelmiszergazdasági  és  Vidékfejlesztési
Kamarát”,

szöveg lép.

T/9932/23/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
46., 60., 67. 

T/9932/23/2. 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 támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 61.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/32/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 103. § új p) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

103. §

A Földforgalmi tv.
p) 44. § (1) bekezdésében a „20” szövegrész helyébe az „50”;

szöveg lép.

T/9932/32/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
30., 31., 34., 37., 61. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 62.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/26/4.
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.

T/9932/26/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 55., 59., 62., 63., 65. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 63.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/26/5.
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;]

T/9932/26/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 55., 59., 62., 63., 65. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 64.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/29/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § új f) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

104. §

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

T/9932/29/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
64., 68. 

T/9932/29/1. sz. 
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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: 65.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/26/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § g) pont
Módosítás jellege: elhagyás

104. §

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

T/9932/26/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 55., 59., 62., 63., 65. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 66.
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/22/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § - Fétv. 36. §
Módosítás jellege: módosítás

109. §

A Fétv. a következő 36. §-al egészül ki:

„36. §

Ha a helyi földbizottság a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének beérkezésétől számított
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[45]30 napon belül nem adja meg az állásfoglalását, úgy a mezőgazdasági igazgatási szerv a helyi
földbizottság állásfoglalása nélkül dönt az adásvételi szerződés jóváhagyásáról.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 67.
Benyújtó: Győrffy Balázs (Fidesz), Jakab István (Fidesz)
Módosítópont: T/9932/23/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § - Fétv. 36. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

109. §

A Fétv. a következő 36. §-al egészül ki:

„36. §

(1)  Ha  a  helyi  földbizottság  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  megkeresésének  beérkezésétől
számított 45 napon belül nem adja meg az állásfoglalását, úgy a mezőgazdasági igazgatási szerv a
helyi földbizottság állásfoglalása nélkül dönt az adásvételi szerződés jóváhagyásáról.

(2)  A megismételt  eljárásokban  a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  köteles  megkeresni  a  helyi
földbizottságot új állásfoglalása kiadása céljából, kivéve, ha a megismételt eljárásra a Földforgalmi
törvény 23. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 27. § (2) bekezdésében foglaltak megsértése miatt
kerül sor.”

T/9932/23/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
46., 60., 67. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 68.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP), Magyar Zoltán (Jobbik)
Módosítópont: T/9932/29/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § - Fétv. 36. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
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109. §

A Fétv. a következő 36. §-al egészül ki:

„(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.”

T/9932/29/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
64., 68. 

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

(tárcaálláspont)
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