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Módosító iavaslat

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján „a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról” szóló, T/7979 számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 5 . § (1) bekezdés új 29 . ponttal egészüljön ki az alábbiak szerint :

/(1) E törvény alkalmazásában)/

„29. demográfiai földprogramban résztvevő fiatal földműves pár: az a fiatal házaspár, akinek
legalább egyik tagja földműves, és az állammal kötött megállapodás keretében vállalja, hog y
a) adott településen letelepszik ,
b) mező-, erdőgazdasági, és azokat kiegészítő tevékenységet főfoglalkozásként folytat, é s
c) legalább két gyermeket világra hoz és felnevel . ”

Indokolá s

A választási programunkban majd az ez év márciusában kormányhatározattal is meger ősített
Nemzeti Vidékstratégiában is fontos nemzeti programként szerepelt illetve szerepel a
„Demográfiai földprogram”. E program kidolgozását és indítását nem csupán a
gazdatársadalom általános elöregedési folyamatának, a fiatalok - gyakran külföldi irányú -
elvándorlásának, a vidék kiürülésének megállítása, hanem a rendkívül kedvez őtlen
demográfiai, népesedési trend megfordítása is indokolja. Ehhez sürg ős állami szerepvállalásra
van szükség. Ennek közjót szolgáló, fontos programja lehet a földügyek oldaláról az álla m
kezelésében lévő nemzeti vagyonelem, a term őföld fiatal gazdálkodó párokhoz juttatása . A
program azokat a fiatal párokat, amelyeknek legalább egyik tagja megfelel a „földm űves”
státus követelményeinek, és amelyek vállalják, hogy letelepednek, gazdálkodnak és két vag y
több gyermeket világra hoznak és felnevelnek, azokat az állam kedvező feltételű , tartós
földbérlethez juttatja, továbbá az életkezdéshez, a gazdaság indításához, a piacra jutásho z
valamint a szövetkezéshez szükséges feltételek megteremtésében minden rendelkezésre álló
eszközével támogatja . Ennek a programnak az indításához a jogi kereteket – az egyé b
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feltételeken túl - jelen törvénnyel is meg kell teremteni . E fontos program kulcspozícióba
hozandó szerepl ő inek - a demográfiai földprogramban résztvev ő fiatal földműves pároknak -
a meghatározása sem szerepel a beterjesztett törvénytervezetben, ezért ezt pótlandó tesszük a
fenti módosító javaslatot .

Budapest, 2012 . év október hó 29 . nap
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