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Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/17436. 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 megfelelneke a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.
A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. 11. 17. 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. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/17436/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés - 1996. évi LV. törvény 12. § új (18)
bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 12.
§-a a következő (15)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A jogutódlással (szétválasztással, különválasztással, összeolvadással és beolvadással)
megszűnt tulajdonosi közösség, a még ki nem fizetett haszonbérleti díjat át kell adnia a jogutód
földtulajdonosi közösségnek, annak megalakulását követő hatvan napon belül.”

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén nyelvhelyességi pontosítása szükséges.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/17436/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés - 1996. évi LV. törvény 54. § (3)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §
2

(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 54. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatásos vadász egyenruha viselésére, valamint – a jogszabályban meghatározott
feltételekkel – szolgálati vadász- és maroklőfegyver használatára jogosult. A hivatásos vadász a
szolgálati maroklőfegyverét csak a sebzett nagyvad elejtésére, valamint önvédelmi célból
használhatja. A hivatásos vadász nagyvad utánkeresése során a kegyelemlövéshez legalább 5
milliméter átmérőjű sörétet tartalmazó lőszert is használhat.”

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/17436/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - 1996. évi LV. törvény 73. §
Módosítás jellege: módosítás

27. §
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 73. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. §
(1) A vadászatra jogosult az elejtett gímszarvas, dámszarvas, szikaszarvas és az őz agancsát, a
muflon csigáját, valamint a vaddisznó tizenhat centiméternél hosszabb agyarát az elejtéstől [–
elhullott trófeás vad esetén a birtokbavételtől – ]számított harminc napon belül köteles
trófeabírálat céljából a vadászati hatóságnál bemutatni.
(2) A vadászatra jogosult az elhullott gímszarvas, dámszarvas, szikaszarvas és az őz agancsát, a
muflon csigáját, valamint a vaddisznó tizenhat centiméternél hosszabb agyarát a vadfaj trófeás
egyedének vadászati idényét követő harminc napon belül köteles trófeabírálat céljából a vadászati
hatóságnál bemutatni.
(2) A vadászatra jogosult a róka, az aranysakál és a borz koponyáját az elejtéstől számított harminc
napon belül trófeabírálat céljából a vadászati hatóságnál bemutathatja.
(3) A vadászati hatóság csak a bírálatra alkalmas állapotban levő trófea bírálatát végzi el.”

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/17436/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A. § (2a) bekezdés
c) pont
Módosítás jellege: elhagyás

54. §
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A. §-a a következő (2a) és (2b)
bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően mezőgazdasági termelőszervezetek által alkotott
elismert vállalatcsoport mintagazdasággá a következő feltételek együttes teljesítése esetén jelölhető
ki:
[c) erdő- és vadgazdálkodási tevékenységet végez,]”
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/17436/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 75. §
Módosítás jellege: kiegészítés

75. §
(1) A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 14. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. kiegészítő őstermelői tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység,
fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása
mező-, erdőgazdasági tevékenységből származó termékfeldolgozás kivételével, ha az a saját
gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg a kistermelői
élelmiszer-termelésről, előállításról és értékesítésről szóló rendeletben meghatározott 65
mennyiséget, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági
tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék
hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett
termékek közvetlen termelői értékesítése, továbbá mező- és erdőgazdasági szolgáltatás;”
(2) A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 18. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„18. mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás,
állattenyésztés,
halgazdálkodás,
szaporítóanyag-termesztés,
vadgazdálkodás,
erdőgazdálkodás, továbbá e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját
gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg a kistermelői
élelmiszer-termelés, előállítás- és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM
rendeletben meghatározott mennyiséget, valamint a 14. pont szerinti kiegészítő
tevékenységgel vegyesen végzett gazdálkodás, ha a kiegészítő tevékenységből származó
bevétel nem haladja meg a más mező- és erdőgazdasági tevékenységből származó bevételt; ”
T/17436/2/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
5., 12.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén nyelvhelyességi pontosítása szükséges.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/17436/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - 2013. évi CXXII. törvény 20. § h) pont
Módosítás jellege: módosítás

78. §
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20. §-a a következő
h) ponttal egészül ki:
(Elővásárlási jog nem áll fenn)
„h) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye, illetve önkormányzat részére
temető létesítése vagy bővítése céljából történő átruházás”
(esetén.)

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
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Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/17436/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

80. §
[(1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 22. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a
beérkezett, illetve a 21. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint átvett jognyilatkozatokról
iratjegyzéket készít, és azt az adás-vételi szerződés eredeti példányával, valamint a
jognyilatkozatokkal és a kormányzati portált működtető szervezet által a közzétételről és a
levételről küldött igazolással együtt megküldi
a) a 21. § (1a) bekezdésben foglalt esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv részére;
vagy
b) a 21. § (1c) bekezdésben foglalt esetben az eladó részére.”]

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/17436/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (1) bekezdés - 2013. évi CXXII. törvény 23. § (1)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

81. §
(1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 23. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„23. §
(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az
adásvételi szerződést először – kizárólag annak tartalma és alaki kellékei alapján – az érvényességi
és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A
mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított [15]8 napon belül döntést hoz
az adásvételi szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, vagy – a 20. §-ban foglalt esetek
kivételével – megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát és elrendeli a szerződés
közzétételét.”
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A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/17436/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

98. §
[(1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 17.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adásvételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal történő közlése érdekében a
szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez,
illetve a Földforgalmi törvény 21. § (1c) bekezdése szerinti esetben a föld fekvése szerint
illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat)
jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi törvény
8. §-a szerinti, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
biztonsági kellékekkel rendelkező papíralapú okmányon (a továbbiakban: biztonsági
okmány) kiállítottnak kell lennie.”]

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/17436/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § (2) bekezdés - 2013. évi CCXII. törvény 17. § (1)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 17. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adásvételi szerződést az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint kell
benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, illetve a Földforgalmi törvény 21. § (1c)
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bekezdése szerinti esetben a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a
fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző). A szerződéshez csatolni kell
[a Földforgalmi]az e törvény [8. § (1) bekezdése]végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak
szerinti elektronikus regisztrációt igazoló dokumentumot.”

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/17436/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 148. § (1) bekezdés - 2020. évi LXXI. törvény 46. § (5)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

148. §
(1) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 46. § (5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kialakítandó földrészletek megközelíthetősége érdekében önálló földrészletként kialakított
közút a települési önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül. A
földrészletek megközelítésére szolgáló közutak kialakításához szükséges terület aranykorona
értékével a kialakítandó földrészleteket teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás [nélkül]mellett,
arányosan csökkenteni kell.”

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/17436/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 150. §
Módosítás jellege: módosítás

150. §
[(1) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
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(E törvény alkalmazásában:)
„c) kiegészítő őstermelői tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari
tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből
élelmiszer előállítása mező-, erdőgazdasági tevékenységből származó termékfeldolgozás
kivételével, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és
nem haladja meg a kistermelői élelmiszer-termelésről, előállításról és értékesítésről szóló
rendeletben meghatározott mennyiséget, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a
mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati
eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a
termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, továbbá mező- és
erdőgazdasági szolgáltatás;”
(2) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„e) mező-, erdőgazdasági tevékenység: a Földforgalmi törvény 5. § 18. pontjában
meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenység, valamint továbbá e tevékenységből
származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag
felhasználásával történik és nem haladja meg a kistermelői élelmiszer-termelésről,
előállításról és értékesítésről szóló rendeletben meghatározott mennyiséget;”]
[(3)] A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § h) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„h) saját gazdaság: a természetes személy saját vagy az őstermelők családi gazdasága
tagjainak közös használatában álló mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint
mezőgazdasági termelőeszközök azon köre, amelyre nézve az érintett személyt vagy
személyeket megilleti a termelés szervezésének, valamint – a vetőmag-bértermelés, a
bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása kivételével – a termelés eredménye
felhasználásának a jogosultsága.”
T/17436/2/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
5., 12.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője)

nem ért egyet
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