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OGY határozata

Nl/1~os 5

Érkezett : 2013 ,sO

	

j v,

a magyar termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó moratóriu m
meghosszabbításáról

1. Az Országgyűlés felismerve, hogy

a magyarországi termőföld forgalmi értéke hazánk Európai Unióhoz történt, 2004.
május 1-jei csatlakozása óta nem változott érdemben ;

mindazon körülmények, amelyek alapján a moratórium 2014 . május 1-jéig
meghosszabbításra került, jelenleg is, változatlanul fennállnak ;

a környező , különösen a nyugati határ menti államok termőföldjeinek forgalmi
értéke sokszorosa a hazai termőföld áraknak;

a Magyar Állampolgárok vásárlóereje érdemben marad el az EU tagállamainak
egyéb polgáraiéhoz képest ;

jelentős, egyúttal alapvet ő nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magában a
termőföld külföldiek általi felvásárlása ;

más EU tagállam – jelesül Bulgária - legfőbb döntéshozó szerve egyoldalú
jogalkotási aktussal kizárta az EU egyéb tagállamainak polgárait, gazdálkodó
szervezeteit a felségterületén lévő termőföldek megszerzésének lehetőségébő l

felkéri a Kormányt, hogy az e határozatban foglalt követelményekre tekintettel olya n
tartalmú sarkalatos törvény megalkotására tegyen javaslatot, melynek értelmében 2020 .
május 1-jéig nem magyar állampolgár, illetve jogi személy term őföld és védett természeti
terület tulajdonjogát nem szerezheti meg .

2. Ez a határozat a közzétételt követ ő napon lép hatályba.
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Indokolás

Hazánk szuverenitásának alapja az államterűletünket jelentő föld magyar tulajdona. Ezért is
kezdeményezte a Jobbik - eddig eredménytelenül - a term őföld magyar tulajdonban tartásának
Alaptörvényben való rögzítését. Jelen határozati javaslatunk - aki id őt nyer az életet nyer
felfogást képviselve - 2020-ig kívánja a külföldiek term őföld vásárlásának tilalmát
meghosszabbítani abban bízva, hogy eddig a határid őig egy, a nemzeti érdeket következetesen
képviselő országgyűlés ki fogja nyilvánítani a termőföld alkotmányos védelmét.

Nemzetünk fennmaradása érdekében a nemzetközi konfliktusok el ő l nem elmenekülni, hanem
azokat felvállalni kell . Kiváltképpen ilyen ügy a termőföld ügye, amely legalapvetőbb
nemzeti erőforrásunk volt 1100 esztendőn keresztül, és mind a mai napig ekként jelenik meg.
Nem engedhetjük meg, hogy hazánk újkori gyarmatosítása megtörténjék, hiszen az a
nemzethalállal lenne egyenértékű. Ezt a földet apáinktól kaptuk örökbe, de nem azért hog y
feléljűk, hanem azért, hogy generációról generációra megőrizzük gyermekeink számára .
Idegen érdekeknek hazai földön nincsen keresnivalója, és ezt a népszuverenitás jegyében
választott képviselőknek minden lehetséges eszközzel kötelességük biztosítani .



1

országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kővér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése
alapján — benyújtjuk a magyar termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkoz ó
moratórium meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2013 . november
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Vona Gábor
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Hegedűs Lorántné

dr. Staudt Gábor
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Balczó Zoltán

Suhajda Krisztián

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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