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Az Országgyűlés felismerve, hogy a föld

- a Magyar Nemzet szuverenitásának az alapja,

- más tulajdoni tárgyakhoz képest hatalmi — politikai — uralmi tényező, ezért
jelentős, egyúttal alapvető nemzetbiztonsági kérdés ;

- használatának kiemelt célja a mezőgazdaság élelmiszertermelő szerepének
betöltése, egyúttal a vidék és az egész társadalom életmin őségének garantálása;

kinyilvánítja arra vonatkozó szándékát, hogy a tulajdon-, és birtokviszonyo k

meghatározása tekintetében a társadalomnak közvetlenül szükséges véleményt

nyilvánítania .

2. Az Országgyűlés tudomással bír arról is, hogy jelenleg jogorvoslati eljárás alatt áll a

Jobbik népszavazási kezdeményezése : "Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgy űlés

olyan határozatot fogadjon el, amelyben felkéri a Kormányt uniós csatlakozási
szerződésünk módosításának kezdeményezésére annak érdekében, hogy magyar
termőföld tulajdonjogát - a Magyar Állam, az önkormányzatok és az egyházak
kivételével - csak belföldi magyar állampolgárok szerezhessék meg? "

3. A jelen helyzetben az Országgyűlés elengedhetetlennek tartja a mező- és

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvény, illetve az azzal

összefiiggő valamennyi rendelkezés és átmeneti szabályozás felfiiggesztésé t
mindaddig, amíg a választópolgárok közvetlen módon nem dönthetnek a term őföld

tulajon-, és használati jogának megszerzésére jogosultak köréről .

4. Erre való tekintettel, az Országgy űlés felkéri a megalakuló Kormány vidékfejlesztésér t
felelős miniszterét, hogy megválasztásától számított öt napon belül nyújtson b e

törvényjavaslatot a jelen határozati javaslat 3 . pontjában részletezett jogszabály i

rendelkezések azonnali hatályon kívül helyezésére, illetve a jogbiztonságot garantál ó

átmeneti szabályok megalkotására .

Az Országgyű lés
. . ./2014. ( . . . )

OGY határozata
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Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.



Indokolás

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvény kihirdetése óta,
de a Büntető Törvénykönyvben foglalt új tényállás – a „Mez ő- és erdőgazdasági hasznosítású
föld jogellenes megszerzése” – hatálybalépése közötti id őszakban tömegével fordultak elő
olyan jogügyletek, amelyek kézzel fogható módon igazolják, hogy a külföldi földspekuláció
már eddig is jelentőségteljes méretet öltött .

A május 1-jén hatályba lépett földforgalmi szabályozási környezet a spekuláció legáli s
formáját teremti meg, ráadásul igen tág körben azáltal, hogy valamennyi tagállami
állampolgár-, és jogi személy, Európai Gazdasági Térségrő l szóló megállapodásban részes
állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam
állampolgára számára lehetővé teszi a föld használati-, avagy tulajdon jogának megszerzését .

A helyzet tarthatatlan voltához hozzájárul, hogy a kötelező birtokméretre vonatkozó
szabályok kellő erejű és tartalmú szabályozás híján könnyűszerrel kijátszhatóak.

Hazánk szuverenitásának alapja az államterületünket jelentő föld magyar tulajdonban tartása.
Ezért is kezdeményezte a Jobbik – eddig eredménytelenül – a term őföld legmagasabb szintű
védelmét : a hazai tulajdonlás Alaptörvényben való rögzítését .

Jelen határozati javaslatunk a külföldiek termőföld vásárlása, használatának megszerzés e
lehetőségének teljes körű felfüggesztését kezdeményezi arra az átmeneti időszakra, amíg
annak további évekre történő tiltásáról közvetlen népszavazás útján dönthetnek a
választópolgárok .



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján - benyújtjuk „a termőföld tulajdonjogának megszerzését és használatát korlátozó
átmeneti rendelkezések bevezetésérő l” szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2014 . május 6 .

Tisztelettel :

Vona Gábor
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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országgyűlési képviselő
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