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Parlex azonosító: 82KMNJI70001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ander Balázs (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    2
Környezetvédelmi 
célelőirányzatok

      9 Természetvédelmi kártalanítás [570,9] 2     570,9 /+2 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 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. 



    33 Hazai fejlesztési programok

      2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása [13 489,7] 11     489,7
/-2 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A jogszabályi  változások miatt a Magyar Állam tulajdonába került természetvédelmi oltalom
alatt  álló,  de  kártalanításba  nem vont  egykori  maradványterületek  országosan  mintegy 2000
hektárnyi  területet  érintenek,  amelyek döntő  többsége,  mintegy 1600 hektár  (104 db terület,
5582,95 AK értékben) tartozott a barcsi Dráva-Coop Mezőgazdasági Szövetkezet használatába.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a szóban forgó ingatlanokat
a  Magyar  Állam  tulajdonába  adta.  Az  ezen  védett  természeti  területek  természetvédelmi
kezeléséért  felelős  szerv  a  7/1996.  (IV.17.)  KTM. rendelet  értelmében  létesített  Duna-Dráva
Nemzeti  Park  Igazgatósága.  A  kisajátítás  és  a  vagyonkezelésbe  adás  tehát  megtörtént,  a
maradványterület a Nemzeti Földalapba került. Nem az állami tulajdonba vétellel van a gond,
hiszen azt a szövetkezet és annak tagsága 20 éven át várta, hanem a térítés nélküli eltulajdonítás
a sérelmes, hiszen a kártalanítás mind a mai napig nem történt meg. Ami történt, az valójában
egy  egyoldalú  nyilatkozattal  való  állami  tulajdonba  vétel,  kvázi  ingyenes  kisajátítás,  azaz
államosítás, holott az Állam tulajdont egyoldalúan csak ellenérték fejében szerezhet, hiszen a
2012. január 1-jén hatályba lépett új Alaptörvény is ekként rendelkezik a tulajdonról, illetve a
kisajátításról: „XIII. cikk (1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon
társadalmi  felelősséggel  jár.  (2)  Tulajdont  kisajátítani  csak  kivételesen  és  közérdekből,
törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett
lehet.”

A fennálló helyzet véleményem szerint törvénysértő, alkotmányellenes, mert jelentős egyoldalú
vagyoni hátrányt okoztak a szövetkezetnek, illetve annak tagjainak.

Csak Barcson és környékén mintegy ezer család várja, hogy az állami tulajdonba került érintett
földterületekért  megkapják  az  értéküknek  megfelelő  kártalanítás  összegét,  azaz
hozzávetőlegesen 1,5-2 milliárd Forintot.
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