
A Kormány 1085/2012. (III. 30.) Korm. határozata
a termõföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására
irányuló szerzõdések felszámolásáról

1. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a belügyminisztert, valamint

a nemzetgazdasági minisztert, hogy a termõföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések

kijátszására irányuló szerzõdések (a továbbiakban: zsebszerzõdések) feltárására és felszámolására tárcaközi operatív

bizottságot hozzanak létre.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. Az 1. pontban meghatározott tárcaközi operatív bizottság feladata a zsebszerzõdések feltárásához szükséges jogi,

közgazdasági és adminisztratív eszközök kidolgozása, valamint a jogi tájékoztatás és a jogsegélyszolgálat

igénybevétele rendszerének kialakítása. Errõl – a további kormányzati intézkedésekrõl való döntés érdekében – a

Kormány részére elõterjesztést kell készíteni.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

3. Az 1. pontban meghatározott miniszterek által felügyelt államigazgatási szerveknek – a hatáskörükbe tartozóan – a

jogellenes szerzõdések feltárása érdekében ellenõrzéseket kell lefolytatni.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

4. A Kormány felkéri a legfõbb ügyészt a szerzõdések semmisségének megállapítása érdekében történõ hatékony

intézkedésekre.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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