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Módosító j avaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a termőföldről
szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/9583 . számú törvényjavaslathoz
a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(2) A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállami
állampolgárra, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként három éve
letelepedett [kíván letelepedni] Magyarországon, és legalább három éve
folyamatosan, jogszerűen Magyarországon [lakik és] folytat mezőgazdasági
tevékenységet ."

Indokolás

A törvényjavaslat 2.§ (2) bekezdéssel való kiegészítése azokat az uniós
állampolgárokat vonja ki a termőföldre fennálló tulajdonszerzési tilalom alól, akik
önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni Magyarországon .
Ehhez járul két további feltétel, a legalább három évi, folyamatos és jogszerű itt lakás,
valamint ennek során mezőgazdasági tevékenység folytatása .



2

Mind a közösségi jog, mind annak nemzetközi szerződésekkel (különösen az Európai
Megállapodással: 1994. évi 1 . törvény, és a csatlakozási szerződéssel) a magyar
jogrendszerbe történt átvétele az uniós illetőségű állampolgárnak egy másik
tagállamban való jelenléte esetén nem a letelepedési szándékához, hanem a tényleges
letelepedéséhez fűzi a nemzeti elbánás szerinti tulajdonszerzés megadását, tehát -
adott esetben - a szerzési tilalom alóli mentesítését. Ennek az intézménynek a
története a Római Szerződés /EUSZ/ 2 . fejezetébe foglalt letelepedés jogából és
vállalkozás szabadságából vezethető le . Miután az Európai Megállapodás /EM/
lényegében ezt az intézményt ültette át a Társulási Szerződésbe, nem véletlen, hogy az
utóbbi a „letelepedés" körében tényleges, tartós jelenlétről rendelkezik.

Az acquis tehát a természetes személy ingatlanszerzéséhez nem elégszik meg az
önálló vállalkozó tevékenységgel, hanem ez csak akkor alapozza meg az idegen
tagállam területén támasztható földtulajdon szerzési igényt, ha e vállalkozó ott már
letelepedett .

Tehát kétséget kizáróan bizonyított, hogy a közösségi jog a magánszemély
tényleges letelepedettségét kívánja meg földtulajdon szerzési igényének biztosításához
az EU egy másik tagállamának területén . Ezért semmi nem indokolja, hogy a hazai jog
eltekintsen e követelménytől, és beérje a tényleges letelepedettség helyett egy
megengedőbb feltétel törvénybeiktatásával .

Budapest, 2004 . április 5 .
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