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Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/15987. 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 bizottság a  módosító  javaslatokról  történő állásfoglalás  mellett  további,  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. 05. 04. 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: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/8/1.
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.”]

T/15987/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/8/2.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (2) bekezdés
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.)]

T/15987/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/8/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

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

T/15987/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/9/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) A Tfvt. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A termőföld más célú hasznosítása kizárólag a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi  CXXII.  törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.)  13.  §  (3)  bekezdésében
meghatározott célú igénybevételekre engedélyezhető, feltéve, hogy

a) az igénybevevő a tulajdonos vagy az ő érdekében eljáró más személy vagy szervezet,
b) az érintett termőföld tulajdonjogának megszerzésének napjától a más célú hasznosítása
iránti kérelem benyújtásának napjáig 5 év még nem telt el, és
c) a tulajdonos a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okiratban a Földforgalmi tv. 13. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot tette.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. §
Módosítás jellege: elhagyás

[43. §

A Tfvt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. §

A földhasználó a 36–42. §-okban foglaltak szerint köteles a termőhely ökológiai adottságaihoz
igazodó  talajvédő  gazdálkodást  vagy  tevékenységet  folytatni,  ennek  érdekében  köteles  a
Gazdálkodói Talajvédelmi Programot elkészíteni és napra készen tartani.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

55. §
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(1) A Tfvt. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

T/15987/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 13. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § - Evt. 14. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az erdőről,  az  erdő védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi  XXXVII.  törvény (a
továbbiakban: Evt.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  erdészeti  hatóság  az  erdőgazdálkodási  tevékenységet  közvetlenül  szolgáló  földterületet
közül a

f) az 1 hektár területnagyságot [meghaladó ]meg nem haladó és átlagos szélességét tekintve 30
méternél nem szélesebb nagyságú egyéb részletet

az erdőgazdálkodónak a tulajdonos hozzájárulásával tett bejelentésére kivezeti az Adattárból, ha az
erdőgazdálkodó nyilatkozata alapján a terület erdőgazdálkodási célt már nem szolgál.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/5/1.
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
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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.”]

T/15987/5/1-2. 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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/5/2.
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.”]
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T/15987/5/1-2. 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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § (1) bekezdés - Foktftv. 12. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

110. §

(1) A Foktftv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  esetben  a  területi  minimumot  el  nem  érő  tulajdoni  hányaddal
rendelkező  tulajdonostárs  részére  a  bekebelező  tulajdonostársnak  ellenértékként  legalább  az
ingatlan – e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban megállapított –
értékének megfelelő összeget kell megfizetnie. Ha a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az
értékbecslési  ajánlatban  foglalt  összeggel,  vagy  a  területi  minimumot  el  nem  érő  tulajdoni
hányaddal rendelkező tulajdonostárs nem ért egyet a bekebelező tulajdonostárs által az értékbecslési
ajánlat  figyelembevételével  ajánlott  összeggel,  úgy  igazságügyi  szakértővel  új  értékbecslési
szakvéleményt  készíttethet.  Az  új  értékbecslési  szakvélemény  elkészítésének  költségeit  a
bekebelező tulajdonostárs abban az esetben viseli, ha annak elkészíttetését ő kezdeményezte, vagy
ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja a bekebelező
tulajdonostárs  által  ajánlott  összeget.  Ha  az  új  értékbecslési  szakvéleményben  foglalt  összeg
meghaladja  a  bekebelező  tulajdonostárs  által  ajánlott  összeget,  a  bekebelező  tulajdonostársnak
ellenértékként  legalább  az  új  értékbecslési  szakvéleményben  meghatározott  összeget  kell
megfizetnie.[  Ha  az  új  értékbecslési  szakvéleményben  foglalt  összeg  kevesebb,  mint  a
bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeg, a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként
legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie.]”

T/15987/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 11. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (3) bekezdés - Foktftv. 16. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Foktftv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A többi  tulajdonostárs  részére  a  bekebelező  tulajdonostársnak  ellenértékként  legalább  az
ingatlan – e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban megállapított –
értékének megfelelő összeget kell megfizetnie. Ha a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az
értékbecslési ajánlatban foglalt összeggel, vagy a többi tulajdonostárs nem ért egyet a bekebelező
tulajdonostárs által az értékbecslési ajánlat figyelembevételével ajánlott összeggel, úgy igazságügyi
szakértővel  új  értékbecslési  szakvéleményt  készíttethet.  Az  új  értékbecslési  szakvélemény
elkészítésének  költségeit  a  bekebelező  tulajdonostárs  abban  az  esetben  viseli,  ha  annak
elkészíttetését  ő  kezdeményezte,  vagy  ha  az  új  értékbecslési  szakvéleményben  foglalt  összeg
legalább  20%-kal  meghaladja  a  bekebelező  tulajdonostárs  által  ajánlott  összeget.  Ha  az  új
értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott
összeget,  a  bekebelező  tulajdonostársnak  ellenértékként  legalább  az  új  értékbecslési
szakvéleményben  meghatározott  összeget  kell  megfizetnie.[  Ha  az  új  értékbecslési
szakvéleményben  foglalt  összeg  kevesebb,  mint  a  bekebelező  tulajdonostárs  által  ajánlott
összeg,  a  bekebelező  tulajdonostársnak  ellenértékként  legalább  az  új  értékbecslési
szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie.]”

T/15987/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 11. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. § (2) bekezdés - Foktftv. 17. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

(2) A Foktftv. 17. §-a a következő (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:
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„[(9) Az  e  törvény  alapján  történő  tulajdonszerzés  esetén  védett  természeti  területnek
minősülő ingatlanban fennálló állami tulajdoni hányad is elidegeníthető.]”

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/15987/10/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

„1. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

1. melléklet a 2007. évi CXXIX. törvényhez

A földvédelmi járulék mértéke

A Tfvt. 1. mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„  1. A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel érintett termőföld aranykorona
(a  továbbiakban:  AK)  értéke  e  táblázat  szerinti  szorzatának  megfelelő  forintösszeget  kell
járulékként fizetni, de legalább 20 000 forintot.

Minőségi osztályok (AK szorzószáma)     

I. 1 840 000     

II. 1 520 000     

III. 1 200 000     

IV. 880 000     

V. 560 000     

VI. 350 000     

VII. 200 000     

VIII. 40 000     

” 

T/15987/10/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
6., 13. 
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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
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