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1. cikk

Magyarország Alaptörvényének P) cikke helyébe a következő 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 való
megőrzése az állam és mindenki kötelessége .
(2) Hazánk gazdasági önállóságának alapja a magyarországi term őföld magyar kézben tartása .
A termőföld korlátozottan forgalomképes, elidegenítésére és bérbeadására csak korlátozások
mellett van lehetőség. Ebből adódóan termőföld csak a magyar állam, helyi önkormányzat és
magyar természetes személy tulajdonában lehet . A termőföld tulajdonjogát átruházni és a
termőföldet bérbeadni csak a magyar állam, helyi önkormányzat és magyar természete s
személy részére lehet.”

2. cikk

Jelen módosítás a kihirdetést követő 3 . napon lép hatályba .



Indokolás

Általános indokolás

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII . törvény megalkotásával
bizonyossá vált, hogy az Alaptörvény szintjén garantált védelem hiánya lehetővé teszi a
külföldiek számára a magyarországi termőföldek felvásárlását. Mindez súlyos
nemzetbiztonsági kockázatoknak teszi ki hazánkat, sérti országunk szuverenitását . Ugyancsak
károsan hat a vidéki lakosság, és végső soron teljes társadalom életminőségére . A
földforgalom intézményeivel ki kell zárni a földspekulációt, vissza kell szorítani a ne m
termelői célú földhasználatot, biztosítani kell a földhasználat élelmiszertermelő, élelmezés
biztonságot nyújtó rendeltetését .

A földforgalom törvényes rendjének el ő kell segítenie a közérdekű földhasználathoz fűződő
gazdasági-, föld- és környezetvédelmi-, népesedési- és szociálpolitikát . A közcélú és
közérdekű feltételekhez kötött földjuttatás (a tartós földhasználat) célja a helyi gazdasá g
erősítése, hazánk birtok- és mezőgazdasági termékszerkezetének javítása, az
élelmezésbiztonság megteremtése, a népesség-zuhanás megállítása, a saját munkán alapuló
családi gazdálkodás létalapjának, a vidék és a társadalom életminőségének a szolgálata.

A földforgalom rendezésének, közvetve, hozzá kell járulnia a falvak népességmegtartó é s
jövedelemtermel ő képességének javításához, a családi gazdaságok és a helyi vállalkozáso k
társulásainak önszerveződéséhez, a mező-, és erdőgazdasági foglalkoztatás kiterjesztéséhez, a
birtokszerkezetben a nagybirtokrendszer fokozatos leépítéséhez, az árutermel ő kis- és
középüzemek meghatározó súlyának kialakításához, a birtokrendezéssel az életképes üzeme k
létrejöttéhez, az ésszer ű és fenntartható földhasználat erősödéséhez.

A földforgalom rendezésének egyik fontos célja a mez ő-, és erdőgazdasági foglalkoztatás
bővítése. Közmegegyezésen alapuló szabályozókkal kell elérni, hogy a termőföld a vidéki
munkahelyteremtés alapja, a rajta élő népesség megélhetésének és gyarapodásának mássa l
nem pótolható eszköze legyen. A birtokszerkezet optimális kialakításának egyik célj a
egyfelől, a közjó – mint gazdasági-, környezeti- és társadalmi értékek érvényesítése –
másfelől a versenyképesség javítása . Az életképes árutermelő kis- és középüzemek
meghatározó súlyának kialakítását a célokhoz vezető eszköznek kell tekinteni és a
versenyképességük fokozásához szükséges méretgazdaságosságot ezek különböző
önszerveződő összefogásával kell elérni .



Részletes indokolás

Az 1 . §-hoz

Az Alaptörvény módosítása szükséges ahhoz, hogy a legmagasabb szinten kerüljö n
kimondásra, mely szerint a magyar termőföld csak magyar kézben tartható, az csak a magyar
állam, önkormányzat és magyar természetes személy részére adható el és adható bérbe .
Az alaptörvény-módosítás az ezzel kapcsolatos részletszabályok megalkotását sarkalato s
törvényi útra utalja.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés .



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László Úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye S) cikk (1) bekezdése alapján — benyújtjuk
„Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról” szóló javaslatot .

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2014 . május 6 .
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