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Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásáról szóló szerz ődése
módosításának kezdeményezésérő l

1. Tekintettel arra, hogy termőföldünk magyar tulajdonban tartása mind állam i
szuverenitásunk megtartása, mind a mezőgazdaság nemzeti érdeket szolgáló működése
szempontjából az ország alapvető stratégiai érdeke,

figyelembe véve, hogy a külföldiek termőföld vásárlási tilalma 2014. május 1-jével

megszűnt ,

valamint tekintettel arra, hogy az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat meghatároz ó
szerződés sérti az általános egyenlőség és a jogegyenlőség alapelvét — hiszen az EUMS Z
345 .cikke alapján az EU 15 tagállama számára jelenleg is biztosítja, hogy az
államterületüket alkotó földjük nem minősül tőkének és az EU szavatolja a földtulajdon
szabályozására fennálló nemzeti önrendelkezésüket — és ezért az ezzel ellenkez ő kikötés
hazánkra nézve súlyosan hátrányos és diszkriminatív ;

az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat
a megfelelő uniós intézményekkel Magyarországnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról szóló, 2003 . április 16-án, Athénban aláírt szerződés módosításáról .

2. Ez a határozat közzétételének napján lép hatályba.



Indokolás

A 21 . század elején a magyarság fizikai és etnikai megmaradásának létfeltétele, hogy a földe t
és az édesvízkészletet a helyi közösségek birtokolják, ami megalapozza az ország
élelmiszertermelő képességének és a lakosság megfelel ő élelmezésének a fenntartását. Ez
csak akkor valósulhat meg, ha a Magyar Állam a saját államterületét alkotó földre szabad
önrendelkezéssel élhet a földtulajdon és a földhasználat szabályozására, amit állampolgárai
érdekében gyakorolhat.

Uniós tagállamként Magyarország a történelmi Alkotmányát a földre nézve nem
érvényesítheti, mert ezt a tagállami jog felett álló közösségi jog a hazánkkal kötött
Csatlakozási Szerződéssel kizárta . A Csatlakozási Szerződés tőke fejezetének a földkérdést
érintő felülvizsgálati igényét az alapozza meg, hogy az abban foglaltak nincsenek
összhangban az Uniót megalapozó alapelvekkel, diszkriminatívak, és az Európai Bizottsá g
által kikényszerített politikai alávetésnek tekinthet ők.

Az Európai Unió 2004-es bővítése előtti 15 tagországának tulajdoni viszonyaira — és így a
termőföldre vonatkozóan is — a Római Szerződés 295. (az Európai Unió Működéséről szóló
szerződés 345. cikke) érvényesül, mely szerint : „E Szerződés nem sértheti a tagállamokban
fennálló tulajdoni rendet.” — vagyis a tagállam kizárja az EU beavatkozását a földtulajdoni
viszonyokba.

Magyarország csatlakozási szerződésében foglaltak az állami szuverenitás teljes kiiktatását, a
nemzetek feletti tőke korlátlan áramoltatásának az érvényesítését jelentik . Itt a termőföld már
csak fizikai értelemben alkotóeleme az államterületnek, viszont jogi természetét tekintv e
tőkének minősül, hogy annak analógiáját (a „tőkeszabadságot”) követve, a Római Szerződés
56. cikke (az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 63. cikke) szerint: „E fejeze t
rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamoly valamint a tagállamok és harmadik
országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás . "

A tagállam államterületét alkotó föld — forgalomképessége szempontjából — tőkének
minősítése és erre alapozva a tagállammal szemben a korlátlan földpiac biztosítási
kötelezettség elő írása és kikényszerítése a közösségi jogba ütközik . Formálisan a föld tőkének
minősítése azért sérti a közösségi jogot, mert e döntésnek sem a Római Szerz ődésben, ill . az
annak helyébe lépő Lisszaboni Szerződésben, sem a közösségi jog alacsonyabb rang ú
jogforrásaiban nincs jogalapja . Erről semmilyen jogforrás nem rendelkezik, ez csupán az
Európai Bizottság egyoldalú és emiatt önkényes jogértelmezése, amelynek nincs kötelez ő
érvénye. A jogalap hiányát maga a Csatlakozási Szerz ődés jogi kötőereje pótolta, tartalmilag
pedig a szerződő felek politikai megállapodása, pontosan: a politikai alávetés, amellye l
Magyarország — uniós jogforrás hiányában és az tagállami jogegyenl őség alapelve ellenére —
elfogadta államterülete (földje) tőkének minősítését, miközben ez a jogi kategória nem
általános érvényű, mert a Tizenötök államterületére nem terjed ki .

Jogi szempontból, tehát a szerz ődési feltételnek történt politikai alávetésünk nem fogadható
el, mert a közösségi jog „gerincébe”, a jogegyenl őség követelményébe ütközik. Márpedig,
jogsértésre nem lehet jogot alapítani . A jogsértést csak az alávetés felülvizsgálata
orvosolhatná, amely a Magyar Állam javára helyreállítaná a jogegyenlőséget és ezzel a
földügyben megszüntetné gyarmati kiszolgáltatottságát .



Amennyiben az Országgyűlés jelen határozatot nem hozza meg, ill . a Kormány nem éri el
ennek a jogsértésnek a megszüntetését, akkor a magyar termőföld magyar tulajdonban tartása
csak az Európai Unióból való kilépéssel lehetséges .



országgyű lési képviselő
Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdés e
alapján - benyújtjuk „Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásáról szól ó
szerződése módosításának kezdeményezésérő l” szóló határozati javaslatot.

A javaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2014 . május 6 .
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