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ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ

`Módosító iavaslat
Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 .* (1),
102 .§ (1) bekezdése alapján „Magyarország Alaptő rvényének harmadik módosításáról ”
szóló T/9400. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t
terjesztem el ő:
Az Alaptörvény harmadik módosításának 1 . cikke az alábbiak szerint változik :
1. cikk
Az Alaptörvény P) cikke helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„P) cikk
(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemze t
közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jöv ő nemzedékek számára val ó
megőrzése az állam és mindenki kötelessége .
(2) A termőföld és az erd ők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdé s
szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint [az integrált
mezőgazdasági termelésszervezésre] a családi gazdaságokra, a szövetkezetekre és a
mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg .”
Indokolás:
Már az első Orbán-kormány rendkívül el őremutató intézkedései is jelezték a családi
gazdálkodási modell megerősítési szándékát. Ennek kiteljesítését azonban — bár ezek a z
intézkedések igen népszer űek voltak és széleskörű társadalmi támogatást kaptak — sajnos a
2002. évi választások megakadályozták . Természetes volt tehát, hogy néppárti választási ,
majd kormányprogramunk, a 2010-ben törvényben rögzített birtokpolitikai irányelvein k
továbbá a 2012 . márciusában kormányhatározattal meger ő sített és kihirdetett Nemzet i
Vidékstratégiánk agrár- és vidékpolitikai modelljének is alapegységei a családi gazdaságok é s
szervező ereje a szövetkezés . Mindezt saját tradícióink, de a vidékfejlesztési közegbe ágyazot t

több funkciós európai agrármodell is egyértelm űen megerősíti, és az EU szabályozási továbbá
támogatási rendszerét is ezekhez igazítja . Ezért a vidék megújításának átfogó modelljéhez - a
föld forgalmára, használatára és védelmére, továbbá az üzemszabályozásra vonatkoz ó
sarkalatos törvényeken kívül - a családi gazdálkodásra és a szövetkezésre vonatkoz ó
sarkalatos törvényi szabályozást is célszerű társítani . Ez utóbbi szövetkezeti modell a termelé s
mellett olyan egyéb fontos területekre is kiterjed, mint a beszerzés, a feldolgozás, a z
értékesítés, vagy pl . a hitelezés, és ezek által válik igazi szervező , integráló erővé, ez teszi
igazán versenyképessé a kis, közepes családi gazdaságokra alapuló európai modellt . Az
„integrált mezőgazdasági termelésszervezés” e korszerű agrár- és vidékmodellnek csupán egy
szűk szelete, amely önmagában nem biztosíthatja a fenti modellhez szükséges szervező erőt és
szervezeti kereteket . Ezt a területet elég egyéb jogi szabályozási és piaci eszközökkel segíteni ,
nem szükséges e területet és a néhány nagy – többségében multinacionális – integráto r
működését és érdekeinek érvényesítését önálló sarkalatos törvény formájában szabályozni .
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