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határozata

a magyarországi ingatlanvagyon védelmér ő l

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyarországi ingatlanvagyon, mint az egyik
legfontosabb nemzeti természeti kincsünk védelme érdekébe n

1. felkéri a Kormányt, hogy készítse el, majd terjessze az Országgy űlés elé a vonatkozó
törvények módosítását tartalmazó törvényjavaslatát annak biztosítására, hogy külföld i
állampolgár ugyanazon feltételekkel szerezhessen Magyarországon ingatlantulajdont ,
mint amilyen feltételeket az adott külföldi származása szerinti ország a magya r
állampolgárok részére biztosít .

2. felkéri a Kormányt, hogy készítse el, majd terjessze az Országgy űlés elé a vonatkozó
törvények módosítását tartalmazó törvényjavaslatát annak biztosítására, hogy olya n
személy ne szerezhessen Magyarországon ingatlantulajdont, aki ellen ingatlanna l
kapcsolatos, szándékos bűncselekmények elkövetése miatt Magyarországon vagy
külföldön büntetőeljárás folyik — ezen eljárás teljes időtartamára — vagy aki ellen a
fenti bűncselekmények elkövetése miatt büntetőeljárás folyt, és az eljárás elítéléssel
zárult — az elítéléstla büntetés kitöltését követ ő tíz évig .

3. felkéri a Kormányt, hogy saját jogalkotási hatáskörében is intézkedjen az 1-2 .
pontokban foglalt feladatok végrehajtásáról .

4. Az Országgyűlés határozott álláspontja, hogy 1-2 . pontban foglalt korlátozás terjedjen
ki az érintett természetes személyek tulajdonában álló gazdasági társaságokra is .

5. Ezen határozat a közzétételének napján lép hatályba.



INDOKOLÁS

Az elmúlt időszakban számtalan nagyléptékű ingatlanfejlesztés botrányos körülményeitől volt
hangos a média. Ezen beruházások közös jellemzője a vitatható pénzügyi háttér és a vélhetően
bűncselekményb ő l származó, majd Magyarországra apportált tőke. Sajnálatos módon azonban
mindezen tények már csak akkor kerültek napvilágra, mikor a jóvátehetetlen káro k
megtörténtek és csak komoly kártérítés alapján lehet megkísérelni az eredeti állapot
visszaállítását .

A határozati javaslat által kezdeményezett jogszabály-változások tehát egyrészt azt célozzák ,
hogy a jövőben megelőzhessük olyan magánszemélyek és gazdasági társaságo k
magyarországi ingatlanszerzését, amelyek vélhetően ingatlannal kapcsolatos
bűncselekmények elkövetéséből előállt vagyont fektetnének be hazánkban.

Ezzel összefiiggésben rendezni kívánjuk azt a rendkívül egyenlőtlen viszonyt, amely töb b
ország Magyarországgal való kapcsolatában fennáll . A kölcsönösség elve alapján
korlátoznánk a tulajdonszerzés azok számára, akiknek származása szerinti országban csak
szűkített jogosítványokkal van lehet őség magyar állampolgároknak ingatlant vásárolni .

Az ingatlanszerzés szabályozása széleskörű: többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint ezen utóbbi
törvény felhatalmazása alapján a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996 . (I. 18 .) Korm .
rendelet is tartalmaz a témába vágó rendelkezéseket .

Tekintettel a megosztott jogalkotási hatáskörre, illetve a jogi szabályozási környeze t
szerteágazó mivoltára, indokolt az országgyűlési határozati forma .



Hegedűs Lorántné
országgyű lési képvisel ő

képviselői önálló indítvány

dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten - a Házszabály 87 . §-a alapján – benyújtom a magyarországi ingatlanvagyon
védelmérő l szóló határozati javaslatot.

A javaslat indokolását mellékelten csatolom .

Budapest, 2011 . április 11 .

Tisztelettel :

Hegedűs Lorántné
Jobbik
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