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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Nem kerül állami tulajdonba az (1) bekezdés alapján az a földrészlet, amelyet
b) a kárpótlási célú árverezés érdekében a kárpótlási hatóság meghirdetett[.],
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek kell
tekinteni.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) Az 1. § (2) [bekezdésében ]bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben a részarány-
földkiadási eljárást az Fkbt-nek a földkiadási határozat meghozatala, illetve a nyilvános sorsolási
hirdetmény közzététele napján hatályos rendelkezései szerint kell befejezni. A kárpótlási eljárást a
kárpótlási célú árverési hirdetmény közzététele napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
E  rendelkezést  kell  alkalmazni  az  e  törvény hatályba  lépését  követően  megismételt  részarány-
földkiadási és kárpótlási eljárásban is.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



(2) Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti földrészletek kisajátítási eljárását az Fkbt. 12/C. §-nak az
e  törvény  hatályba  lépését  megelőző  napon  hatályos  rendelkezései  szerint  legkésőbb  2020.
december 31-éig le kell folytatni.

Indokolás 

1. 

A törvényjavaslat úgy kívánja rendezni a tsz. földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdoni
helyzetét, hogy a részarány jogosultak pénzbeli kompenzációja fejében kimondja, hogy ezek a
földrészletek a  törvény erejénél  fogva az állam tulajdonába kerülnek. Ez a tulajdon-elvonási
technika az erdők esetében azt eredményezné, hogy az állam 100-200 ezer forint fejében több
millió forint értékű vagyonhoz jutna, ami nem felel meg az Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdése
szerinti  követelménynek:  „Tulajdont  kisajátítani  csak kivételesen  és  közérdekből,  törvényben
meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.” Az
erdőkre  jellemző  2-4  AK/hektár  alapján  a  részarány-tulajdonosnak  fizetendő  összeg  nem
tekinthető „teljes” kártalanításnak.  További  probléma,  hogy a törvény erejével  végrehajtandó
tulajdonelvonás  az  ún.  földhasználói  (erdőgazdálkodói)  kártalanításra  egyáltalán  nem teremt
lehetőséget. Az alaptörvény-ellenesség elkerülése és az erdőgazdálkodói kártalanítás rendezése
csak kisajátítási eljárás lefolytatásával lehetséges. Ennek érdekében a módosító javaslat 1. pontja
az erdőket kiveszi a javasolt törvény hatálya alól.

2. 

A módosító  javaslat  2.  pontja  a  törvényjavaslat  1.  §  (2)  bekezdése  szerinti  földrészletekre
vonatkozó  szabályozást  módosítja  akként,  hogy  megteremti  az  érintett  erdők  gyors
kisajátításának a törvényi feltételét.
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