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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Vötv. 6/A. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„  (5) A magyar állam (2) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási joga alapján megszerzett ingatlan
az állami tulajdonszerzést követően az állam kizárólagos tulajdonába tartozik.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

E törvény 2-3. §-ai az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése és 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősülnek.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. §
Módosítás jellege: kiegészítés

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. 



4. §

A Vötv. a következő 15. §-sal egészül ki:

„  15. §

E törvény 6/A. §-a és 14. § (1) bekezdés f) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése és 38. cikk
(1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

Indokolás 

1. 

A módosító javaslat a természeti védettség alatt is álló világörökségi ingatlanokkal összefüggő
elővásárlási jog gyakorlásához a kettős védettség és az állami tulajdonszerzés tényére tekintettel
ezt követően a forgalomképtelenség jogkövetkezményét csatolja. Ennek elvi indoka az, hogy a
világörökségi területeken természeti védettség alá tartozó ingatlanok esetéhez hasonló módon a
tartós állami tulajdon jelent valódi garanciát azon földek esetében, ahol az állam tulajdont tud
piaci alapon szerezni. Gyakorlati oka pedig az,  hogy a köz érdekében történt elővásárlást  ne
követhesse rövid időn belül kormányközeli agrároligarchák számára történő földeladás.

2-3. 

Különösen az 1. pont alatti módosító indítvány tartalmára tekintettel, de annak elutasítása esetére
is olyan garanciális rendelkezésnek tartom a miniszterek, de különösen a természet védelméért
felelős miniszter számára biztosított, más törvényi elővásárlási jogcímeket megelőző elővásárlási
jogot, amelyek a sarkalatosság megállapítását az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése és 38. cikk
(1) és (2) bekezdése alapján megalapozzák, ahogyan azt a 27/2017. (X. 25.) AB határozat és a
27/2017. (X. 25.) AB határozat is alátámasztják.
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