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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
osztatlan  közös  tulajdonban  lévő  termőföldek  problémájának  megszüntetéséről”  címmel  a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek problémájának megszüntetéséről

Az Országgyűlés – annak érdekében, hogy megszűnjön a sok vitát kiváltó, gazdálkodói szemmel
nem  kívánatos  tulajdoni  konstrukció,  érdemben  javuljon  a  hazai  agrárium  versenyképessége,
továbbá ne aprózódjon tovább a hazai birtokszerkezet – az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy olyan jogszabályi környezetet alakítson ki, amely
hatékonyan és gyorsan képes az osztatlan közös tulajdonú földterületek problémáját kezelni. Ennek
keretében az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki olyan szabályozást, amely

a) megakadályozza a további földspekulációt;

b) megállítja a fennálló kiskapukat kihasználó külföldi tőke térnyerését a szektorban;

c) elősegíti a pályakezdő gazdálkodók földhöz jutását;

d) előmozdítja és segíti az ésszerű erdőgazdálkodást;

e) megteremti a közjó szempontjait figyelembe vevő agrárgazdaságot;

f) támogatni tudja a nemzeti öntözésfejlesztési programot;

g) könnyebbé teszi a természeti erőforrások környezettudatos kezelését és védelmét.

2. Az 1. pontban foglalt szabályozást 2019. december 31-ig kell megalkotni.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Dr. Nagy István miniszter úr 2018. május 14-én a Mezőgazdasági bizottság ülésén a kinevezése
előtti meghallgatásán az alábbiakat mondta:

„Nagyon szeretnék még beszélni önöknek egy nagyon fontos munkáról, amelyet mindenképpen
célkitűzésként tűztünk ki a minisztérium számára, és amely a versenyképességet javíthatja, ez
pedig  a közös  osztatlan  földterületek és  tulajdonviszonyok felszámolása.  Jelen pillanatban 1
millió  hektár  az  érintett  területek  nagysága,  300 ezer  tulajdonost  érint,  és  mintegy  60  ezer
helyrajzi szám van ebben érintve.  Az elkövetkező időszak egyik kulcsfontosságú kérdése lesz,
hogy hogyan tudjuk ezt a tulajdonformát felszámolni és megszüntetni. Vannak tapasztalataink a
Vas  megyei  mintaprojektekkel  kapcsolatosan,  de  arra  kérem  kormánypárti  és  ellenzéki
képviselőtársaimat is, hogy segítsék azt  a jogalkotási formát, amellyel ezt a tulajdonviszonyt
meg  tudjuk  szüntetni  a  magyar  agráriumban,  hiszen  a  közös  osztatlan,  valljuk  be,  nagyon
sokszor  gátja  a  sikeres  mezőgazdasági  termelésnek.  Ebben partnerséget  és  segítségek  kérek
mind kormánypárti, mind ellenzéki képviselőtársaimtól.” 

Miniszter úr 2018 decemberében egy írásbeli kérdésre pedig az alábbi választ adta:

„Az osztatlan közös tulajdon a magyar agrárgazdaság egyik nehezéke, ami már három évtizede
jelen van és nehezíti meg sok család életét és boldogulását. Érzékelve azon problémát, hogy a
tiszta, átlátható földtulajdoni struktúra kialakulásának milyen jelentős gátja az osztatlan közös
földtulajdon fennállása, az agrártárca elkötelezett mind a megszüntetésére irányuló eljárások
gyorsítása, mind a megszüntetésének egyéb, új előírásokkal történő elősegítése iránt.”

Fentiekre  tekintettel  különösen  érthetetlen,  hogy  az  osztatlan  tulajdonban  lévő  termőföldek
felszámolását  célzó  jogszabálycsomag  még  mindig  nincs  az  Országgyűlés  előtt.  A
problémahalmaz évtizedek óta súlyos teherként nehezedik a hazai agráriumra, ennek megoldását
célozza  a  jelen  határozati  javaslat.  A magyar  vidék,  a  hazai  gazdatársadalom  és  agrárium
versenyképességének növelése enélkül nem képzelhető el.
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