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Érkezett: 2011 DEC 0 5 .
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáró l

1 . §

A termőföldről szóló 1994 . évi LV. törvény a következő 91 . §-sal egészül ki

„91 . § E törvény alkalmazása során azt a vallási tevékenységet is végző egyesületet, amely 2011 .
december 31-én egyháznak minősült, az általa 2011 . december 1-jén tulajdonolt termőföld
tekintetében úgy kell tekinteni, mintha egyházi jogi személy lenne .”

2. §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, a kihirdetését követő első hónap második
napján hatályát veszti .

INDOKOLÁ S

A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallás i

közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi C. törvény nem gondoskodott megfelelően az egyházból

vallási tevékenységet végző egyesületté átminősített szervezetek földtulajdonlásáról . A hatályos

termőföld-törvény ugyanis egyházi jogi személyek számára lehetővé teszi a termőföld tulajdonlását,

egyesületek számára azonban nem. Alkotmányellenes mulasztás következne be azzal, hogy 2012 .
január 1-jén minden átmeneti rendelkezés nélkül olyan korábbi egyházak tulajdonolnának termőföld

tulajdont, akik a továbbiakban erre nem jogosultak. Nem tisztázott az sem, hogy a már megszerzett

tulajdon továbbra is jogszerűen fenntartható-e, illetve, ha nem, mennyi id ő alatt és milyen feltételek

mellett kell megválni tő le. Természetesen az is alkotmányellenes, megfelel ő kompenzáció nélküli

kisajátításnak minősülne, ha a törvényalkotó kifejezetten hosszú felkészülési idő nélkül rendelkezne

az elidegenítésrő l, ugyanis kényszerűen csak áron alul tudnák a szervezetek értékesíten i

termőföldjüket.

Az egyházi és az egyesületi státusz között dologi jogi szempontból egyetlen különbség van, éspedi g

a termőföld-tulajdonszerzésre vonatkozó korlátozásból adódó eltérés. A jogalkotó a 2011 . évi C .
törvény megalkotása során nem kezelte a két jogi személyiség ű státusz közötti, a gazdasági
forgalomban jelentkező különbséget.

A törvényjavaslat célja, hogy az eddig jogszer űen tulajdonolt termőföld tulajdonlásának lehetőségét
a továbbiakban is, kifutó jelleggel fenntartsa . Nincs indoka annak, hogy fontos közhasznú
tevékenységet végző eddigi egyházak, így például a turisztikai és ökológiai mez őgazdasági szerepet
is betöltő krishnások (de más vallási közösségek), mindennapjaiba a törvényalkotó erőteljes és
értelmetlen beavatkozzon azzal, hogy a term őföld-törvény céljainak megfelelően megművelt



földjüktő l való megválásra kényszeríti őket . A 2011 . december 1-i állapot rögzítése kellő védelme t
nyújt a spekulációval szemben .
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A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a termőföldrő l szóló 1994, évi

LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .
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