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Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, illetve a 102. §-a (1) bekezdése alapján Magyarország
Alaptörvényéről szóló T/2627. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A 40. cikk rendelkezései a következők szerint módosulnak

„[A közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályait a közös szükségletek
kielégítéséhez való kiszámítható hozzájárulás és az időskori létbiztonság érdekébe n
sarkalatos törvény határozza meg.]

Az állam egyfelől a nyugdíjak értékállóságának biztosítása, másfel ől a nemzeti tulajdon
részét képező termőföld, vizek és más természeti kincseink spekulációtól való védelme
érdekében Term őföld Nyugdíj Alapot hoz létre . Az Alap önkéntes tagfai befizetéseit kizáróla g
magyar termőföld-, vízkészletek- és más természeti kincsek vásárlására fordítja, majd a
tulajdonába került javakat bérbeadás útján hasznosítsa, hogy a bevételek fenntartható módon
fedezetül szolgáljanak tagiaik nyugdíjkifizetéseihez .”

Indokolás

A Termőföld Nyugdíj Alap Alaptörvényben meghatározott garanciájának megteremtés e
számos előnyt hordoz magában. Az mellett, hogy tovább élénkíthetné a hazai földpiacot a
spekuláció teljes kizárásával. Így számos egyéb célt is elérhetnénk :

1) magyar föld magyar kézben maradna, megvédenénk a magyar földet a spekulációtól,



2) értékállóbb fedezetet biztosítanánk a nyugdíj megtakarításoknak, mint bármely t őzsdei
portfólió ,

3) tőkét vonnánk be az mez őgazdaságba, amivel segítenénk a bérlő, gazdálkodást kezdő
fiatalt vagy más gazdát, akinek így nem kellene egy nagy összeget a földvásárlásra fordítani ,
hanem azt a gazdaság felépítésére eszközvásárlásra fordíthatná ,

4) a kormány kiválóan meg tudná valósítani a birtokpolitikai szabályozást ,

5) azok a földtulajdonnal rendelkezők - akár a részarányban – akik azt művelni már nem
tudják és inkább értékesíteni szeretnék földjeiket ezt élénkül ő reális piaci-, de nem
spekulációs áron megtehetnék.

Budapest, 2011 . március 24.

Varga Géza
Jobbik
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