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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. §
Módosítás jellege: elhagyás

[27. §

A Tfvt. 8/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8/C. §

(1) Kis teljesítményű erőmű létesítése érdekében a termőföld más célú hasznosítása iránti
kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap, ha

a) a kérelemben megjelölt terület átlagosnál gyengébb minőségű termőföld,
b) az igénybevevő a kérelmében nyilatkozik arról, hogy a kérelemmel érintett területen más
beruházás megvalósítása nincs folyamatban, és
c) a  kérelem  elbírálásához  az  ingatlanügyi  hatóság  rendelkezésére  áll  minden  adat  és
szükséges irat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kérelemről az ingatlanügyi hatóság helyszíni
szemle tartása és talajvédelmi szakkérdés vizsgálata nélkül dönt.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (2) bekezdés

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. 



Módosítás jellege: elhagyás

[(2) A Tfvt. 10. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A termőföld  más  célú  hasznosítása  mentes  az  ingatlanügyi  hatóság  engedélye  alól,  ha  a
termőföldet)

„i) kis  teljesítményű  erőműnek  a  h)  pont  alá  nem  tartozó  személy  által  az  átlagosnál
gyengébb  minőségű,  de  legfeljebb  hektáronként  15  AK  értékű  termőföldön  történő
létesítése, üzemeltetése”

(céljából veszik igénybe.)]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Hatályát veszti a Tfvt. 10. § (2) h) pontja.

Indokolás 

1-3. 

Napelemparkok,  naperőművek  telepítését  termőföldre  nem  szabad  segíteni,  ezeket  a
beruházásokat barna mezős beruházások felé kell irányítani a termőföld védelme érdekében. A
meglévő  tetőfelületek,  burkolt  felületek  használatával,  illetve  energia-hatékonysági
beruházásokkal fedezhető az ország megújuló energia igénye.
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