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[5. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése az ingatlan kisajátítása útján

18. §

(1) Az ingatlan bármely tulajdonosa kezdeményezheti a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős
szervnél az ingatlan egészének az állam általi, optimális birtokszerkezet kialakítása céljából
történő kisajátítását, ha

a) az osztatlan közös tulajdonnak megosztását a 4. § (1) bekezdése szerint legalább három
alkalommal úgy kezdeményezték, hogy a 4. § (3) bekezdése alapján a bejelentés nem került
visszautasításra,  azonban  az  osztatlan  közös  tulajdon  megszüntetésére  e  törvény
hatálybalépésétől számított 2 éven belül nem került sor, és
b) az ingatlan tulajdonosainak száma

ba) a 100 főt meghaladja, vagy
bb) a 30 főt meghaladja és az ingatlan hektárban kifejezett területnagyságának értéke
és tulajdonosai számának hányadosa kisebb, mint 1.

(2) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv az adott költségvetési évben a földvásárlásra
rendelkezésre álló költségvetési keret alapján dönt a kisajátítási eljárás megindításáról.]

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. 



Indokolás 

A kisajátítás csak abban az esetben alkalmazható alkotmányosan, ha célja közérdekű és világos,
továbbá, ha e cél megvalósítása más módon nem érhető el. Nem vitásan közérdek a termőföld –
nemzeti kincsünk – fenntartható, éppen ezért versenyképes használata. Modern társadalmakban e
használat  megvalósítása  a  célja  a  birtokpolitikának,  amit  az  államok  jogszabályok  útján
érvényesítenek.  Ma Magyarországon ilyen  jogszabálynak tekintik  a  földforgalmi  törvényeket
(2013.
évi CXXII. és CCXII. törvény). A javaslat nem ezek mellé, hanem ezek helyébe lépne, mivel egy
teljesen
más földforgalmi rendet emelne törvényi erőre. Ebből a célból több ponton kimondja (pl. 2. §, 7.
§,
17. §, 41. §), hogy se a Földforgalmi törvény, se pedig a Fétv. szabályai nem alkalmazhatóak. A
földtulajdon megszerzéséhez pl.  még földművesnek sem kell  lenni.  Akkor mi szükség van a
2013-ban
elfogadott  törvényekre? Mindez az elhagyni  javasolt  rendelkezés szempontjából azért  fontos,
mert
csupán  egy homályos  birtokpolitikai  célt  (optimális  birtokszerkezet)  határoz  meg,  aminek  a
tartalma
nem  egyszerűen  homályos,  hanem  egyenesen  visszaélésekre,  a  tulajdon  elvonására  ad
lehetőséget.
Maga a javaslat bizonyítja, hogy a kormánynak nincs birtokpolitikája, pontosabban van, de azt
nem  a
nyilvánosságnak szánja.
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