
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15987/5.

Benyújtás dátuma: 2021-04-27 14:49

Parlex azonosító: 1CI86AIK0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. §
Módosítás jellege: elhagyás

[91. §

A Fétv. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha  a  haszonbérleti  szerződés  létrejöttekor a  haszonbérlet  tárgyát  képező  föld  közös
tulajdonban állt és a szerződés fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésére került sor, a
haszonbérbeadó, illetve annak jogutódja legkésőbb az adott gazdasági év vége előtt 60 nappal
a szerződést 60 napos felmondási idővel a gazdasági év végére felmondhatja, ha a tulajdoni
hányadának  megfelelő  területet  a  közös  tulajdon  megszüntetésére  irányuló  eljárás
eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy

a) a  haszonbérlő  felé  a  felmondással  egyidejűleg  nyilatkozik,  hogy  a  földet  a  szerződés
megszűnésével saját maga, közeli hozzátartozója, saját maga vagy közeli hozzátartozójának
legalább 25%-ban tulajdonában álló  mezőgazdasági  termelőszervezet  vagy olyan családi
mezőgazdasági társaság, amelyben tag kívánja használni, és
b) a 74. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával létrejött haszonbérleti szerződést nem
írta alá, de annak hatálya az ott meghatározottak szerint kiterjedt rá.”]

Módosítópont sorszáma: 2.

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: 97. §
Módosítás jellege: elhagyás

[97. §

A Fétv. 109. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„109. §

A közös tulajdonban álló földre a 2013. december 31-ig megkötött haszonbérleti  szerződés
esetében a 60. § (1) bekezdésében foglalt felmondási jog akkor illeti meg a haszonbérbeadót,
illetve  annak jogutódját,  ha a haszonbérleti  szerződés létrejöttekor a haszonbérlet  tárgyát
képező  föld  közös  tulajdonban  állt  és  a  szerződés  fennállása  alatt  a  közös  tulajdon
megszüntetésére került sor, és a tulajdoni hányadának megfelelő területet a közös tulajdon
megszüntetésére irányuló eljárás eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy

a) a  haszonbérlő  felé  a  felmondással  egyidejűleg  nyilatkozik,  hogy  a  földet  a  szerződés
megszűnésével saját maga, közeli hozzátartozója, saját maga vagy közeli hozzátartozójának
legalább 25%-ban tulajdonában álló  mezőgazdasági  termelőszervezet  vagy olyan családi
mezőgazdasági társaság, amelyben tag kívánja használni, és
b) a  haszonbérleti  szerződés  megkötéséről  szóló  döntésben  –  függetlenül  a  döntés
meghozatalának módjától – nem vett részt, de annak hatálya kiterjedt rá.”]

Indokolás 

1-2. 

A törvényjavaslatban szereplő szabályozás annak az érdekét  védi  a  jogszerű földhasználóval
szemben,  aki  korábban,  jellemzően valamilyen mulasztásból  nem élt  az  őt  megillető joggal.
Ezzel szemben a módosító indítvány a jogszerű földhasználó érdekét tekinti elsőbblegesnek.
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