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Képviselői önálló indítvány
Az Országgyű lés

/2009. () OGY határozat a
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lév ő termőföldek értékesítésének és

tartós bérletbe adásának moratóriumáró l

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt . kezelésében lévő földterületek további
értékesítése, tartós bérletbe adása a következő országgyűlési képviselő-választás
eredményének kihiirdetésig, az új kormány hivatalba lépésének napjáig felfüggesztésr e
kerüljön.

INDOKOLÁS

A földértékesítés jelenlegi szabályozását, annak módozatát az érdekeltek, így különösen a
társadalmi szervezetek korábban is és jelenleg is vitatták, vitatják .

A termőföldre vonatkozó jelenlegi elővételi szabályok, illetve törvényi rendelkezése k
a földet hivatásszer űen művelőket hátrányosan érintik.

Az utóbbi hetek eseményei azt bizonyítják, hogy számos földértékesítés, illetve a z
állami földek tartós bérbe adása esetén alapos gyanúja merült fel annak, hogy az értékesítése k
a hatályos jogszabályok megkerülésével vagy megszegésével történhettek . A közvélemény
általános nyugtalanságát váltotta ki, hogy közel a következő országgyűlési
képviselőválasztáshoz az állami földek olyan kiárusítása, tartós birtokbaadása folyik, amelye k
a jogszabályi rendelkezésekkel, a társadalmi igazságossággal nem egyeztethet ő össze.

Módot kell adni arra, hogy az országgyűlési választások alkalmával az állampolgárok ,
a gazdák, ebben a kérdésben is állást foglalhassanak .

Budapest, 2009 . november 23 .
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Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke
részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 85 . §-ának (2) bekezdése és 87 . §-ának (2) bekezdése alapján -
benyújtom a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő termőföldek
értékesítésének és tartós bérletbe adásának moratóriumáról szóló országgy űlési határozati
javaslatot .

Budapest, 2009 . november 23 .
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