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A Fövárosi Törvényszék a

felperesnekalperes ellen földforgalmi ügyben indított
közigazgatásijogvila (hiv. szám: 570. 190/4/2019. ) elbirálása iránti perében a fenti számú felhívásra
az alábbiak szerint egészíti ki a 9. Kf. 650. 465/2019/8. szám alatti indítványát.

Az indítvány [18] - [29] bekezdéseiben kifejtettek szerint a bíróság álláspontja az, hogy az

Alaptörvény P) cikkének és XIII. cikkének, valamint B) cikk (1) bekezdéséneksérelme a perbeli
esetben egymással szoros összefiiggésben áll, együttesen vizsgálandó.

A P) cikkben a termöföld, mint korlátozottan rendelkezésre álló természeti eröforrás nyer
alkotmányos védelmet, az annakvédelme, fenntartásaésjövö nemzedékekszámáravaló megörzése
iránti kötelezettség által. Ezen kötelezettség teljesítési elemeként értelmezendö - többek között- a
mezö- és erdögazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Földforgalmi tv. ) azon szabályozási rendszere, mely szerint a termőföldet művelö, azzal gazdálkodó
volt haszonbériöaz előhaszonbérletrejogosultak rangsorában elsö helyre jogosító minöségetjelent
(az indítvány [15] - [16] bekezdései által részletezetten).

A felperes, mint jogi személy a termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg, az Alaptörvény XIII.
cikkében alkotmányos védelemben részesített tulajdonhoz való jogot teljes egészében nem
gyakorolhatja, megilleti azonban az armak részjogositványaként jelentkező birtoklás, használat,
hasznosításjoga, amelyetahaszonbérletútjángyakorol. Azinditvány[18] - [19] bekezdései aztfejtik
ki, hogy a P) cikkben előírt termöföld védelmi, fenntartási, megőrzési kötelezettség körében
értékelendő,haszonbérlőáltal megvalósított földművelésalapvetö fontosságúfeltétele, miszerint a
XIII. cikk alapján védett birtoklás, használat, hasznositásjoga a haszonbérlöt kiszámitható ésidőben
hosszabbtávrakalkulálhatómódonmegillesse, érdekeltlegyen abban,hogya fenntarthatótermőföld
gazdálkodás és a termöföld megóvásának szempontjait a föld kizsigerelésével járó mielöbbi anyagi
haszonszerzés célja elé helyezze. Ezen feltétel hiányában nem valósulhat meg a P) cikkben rögzített
alkotmányos cél, továbbá sérül a XIII. cikkben deklarált tulajdonhoz fűződőjog és a B) cikk (1)
bekezdése is.

A Földforgalmi tv. 47. § (1) bekezdésének "közvetlenül" fordulata tehát - az indítvány [20] és [21]
bekezdéseibenkifejtettek szerint, azAlaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerinti szempontok mentén
- a feltétlenül szükségesmértékentúl, azelérni kivántcélhozképestaránytalan mértékbenkorlátozza
a volt haszonbérlőnek a XIII. cikk által védelemben részesített jogát, mivel elzárja őt attól, hogy a

tulajdoni részjogosítványokat gyakorolhassa. Teszi ezt úgy, hogy a jogalkotói szándékot tükrözö
közjogi várományt kiüresíti, a termőföld művelésének lehetőségét a volt haszonbérlö idő előtti, rajta
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kivül állóokok miatt vesziti el - ami pedig az inditvány[23] - [29] bekezdéseibenírtak értelmében a
B) cikk (1) bekezdésével ellentétes.
Mindennek végső soron az a következménve; hogysenra volt haszonbérlő. sem pedig ezen
^. *'^~. i='^i. r/~"^^'^ .'tr"i. 'r;~^"~'ST^~"', "/. ":'

'alkotó nem teliesíti a Pycikkbeyfdelaltkötélézéttséeét. ahoevan arra az
szabályozássalajogalkotó
[22] bekezdése utal.
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