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Az uniós tagállamok önrendelkezése  
az államterületük földjére a 21. században

A tQke világhatalmi szerkezetmozgása. A közösségi jog és a szuverenitásmegosztás egyik 
alapkérdése, hogy a tagállamnak milyen önrendelkezése van államterületén a földtulajdon 
és a földhasználat szabályozására. Az európai közjog kutatója – ha erre a történetiség és 
a jelen mércéje szerint – hiteles választ keres, a tagállami részszuverenitás alakulásának 
elemzése elQtt kénytelen egy tágabb összefüggésrendszert feltárni. Ez pedig, a tQke1 glo-
bális uralmi rendjének a nemzetállamokhoz való viszonya, közelebbrQl az intézményi 
képlet, amely alapján a tQkehatalom szervezQdése, az érdekérvényesítése történelmi fo-
lyamatában, a nemzetállamot igyekszik maga alá rendelni.

A tQkehatalom évszázadokra visszanyúló szervezQdésérQl könyvtárnyi irodalom van, 
tényei jórészt közismertek. Érdemes viszont felidézni az intézményesülés jogi folyamatát, 
ami a 19. század végétQl napjainkig a tQkét világuralomra juttatta. Mivel a tQkemozgás 
nem t_r országhatárokat, kiváltságos jogképességet követel magának, amit történetileg 
három intézményi fokozattal valósított meg. ElQször beérte a formális jogegyenlQség igé-
nyével: a tQkés társaságok, mint jogi személyek – a hátrányos megkülönböztetés tilalma 
alapján – azonos jogállást igényeltek és értek el a természetes személyekével.2 A második 
szakasz újabb eredmény: a tQke javára kivívta a nemzeti elbánás igényét. A harmadik 
lépcsQ pedig, a globális tQkét már a nemzetállamok fölé emeli: mindenki számára kötele-
zQvé teszi – a nemzeti elbánáson, tehát az állampolgárok jogállásával azonos jogképesség 
biztosításán túlmutató – nemzetközi kiváltságok megadását a tQke javára.3

A tQkehatalom és az uniós tagállam intézményi kapcsolatát döntQen meghatározza az 
EGK/EU felvállalt és mindenkire kötelezQ értékrendje. Az acquis communautaire legfQbb 
vívmánya a „négy szabadság”. Ezek azonban nem egyenérték_ és egymás mellé rendelt 
kategóriák, hanem közülük három alárendelt eszköze a legelsQnek, a tQke szabad mozgá-
sának. Az áruk, a szolgáltatások és a személyek (ténylegesen a munkaerQ) Unión belüli 
és azon is túlterjeszkedQ, korlátlan „áramoltatása” ugyanis egyaránt a tQke és a szabad 
kereskedelem nem gátolható érvényesülését szolgálja. Ez nem kutatói következtetés, 
hanem – az AlapszerzQdés4 (EUMSZ) teljes bizonyító erej_ dokumentumaival igazolt – 
intézményi valóság.

A tQkeérdek feltétlen elsQbbségét az EUMSZ három alapintézménye – egyszerre és 
összehangoltan – érvényesíti. Egyik a szabad tQkemozgás bármely – az Unión belüli és 
kívüli – korlátjának a tilalma. („A tQke szabad áramlásának bármely korlátozása tilos, 
mind a tagállamok, mind a harmadik országok között.” EUMSZ 63. cikk /1/ b. pontja.) 
Másik a tQke vétójoga: az olyan intézkedéshez, ami a tQke elért kiváltságaihoz képest – 
akár a legkisebb – visszalépés lenne, a döntéshozók teljes egyetértése kell. (EUMSZ 63. 
cikk /1/ c. pontja.5) A harmadik a legfontosabb, ez az alárendelés törvénye. „Amikor a 
Tanács és a Parlament a tQke lehetQ legnagyobb mérték_ kiterjesztése érdekében [értsd: 
a világméret_ uralma megvalósításáért] jár el, a SzerzQdés (EUMSZ) egyéb fejezeteiben 
foglaltakat [értsd: amelyek nem a tQkérQl szólnak] nem veszi figyelembe.” A jogparancs, 
magyarán így szól: az Unióban megjelenQ tQke az EU összes közösségi politikáját (kül- 
és belpolitika, agrárpolitika, környezetvédelem stb.), továbbá a tagállamok és a polgárok 
jogait, lényegében az egész közösségi jogot alkotmányos jogerQvel alárendeli a saját 
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magánérdekeinek. Azok csak annyiban érvényesülhetnek, amennyiben a tQkeérdek kép-
viseletével megbízott – valójában a tQkehatalomnak elkötelezett (nem a polgárok által 
választott) – központi döntéshozók azt egyeztetik a tQkeszabadság érdekeivel. E szerint 
a tQke törvényi kiváltsága az önkényuralom: bármely uniós jogon és érdeken átgázolhat, 
azokat semmibe veheti. Ez önmagában is leleplezi az EU hamis értékrendjét, ami – az 
álságos, leszerelQ ideológiai szólamok ellenére – nem az 560 millió polgár létérdekeiért, 
az életminQségéért van, hanem az Qket leigázó globális tQkeuralom egyik „tudatformáló” 
eszköze. Az uniós tagságnak ez a lényegi igazsága azonban igen kevesekhez jut el, mert 
a médium, a tQke birtokában lévQ „negyedik hatalmi ág” eltitkolja, miközben a közösségi 
jog – óceánokhoz hasonlítható – hullámtömegében szinte képtelenség tájékozódni.

A nemzetállam, mint világuralmi akadály. Az újkori állam fogalmát a harmincéves há-
borút 1648-ban lezárt vesztfáliai béke nyomán kialakuló nemzetközi jog hozta létre, a 
területiség elvének kizárólagossá tételével. A hatalmi egyensúlyt azóta is az állami szu-
verenitás elismertetése tartja fenn. Az utóbbi három, nélkülözhetetlen eleme az önálló és 
sérthetetlen államterület, az azon élQ, zömmel etnikai alapú népesség és az államterüle-
ten élQk felett gyakorolt fQhatalom. Az államiságnak ezt a fogalmát a szuverenitás 20. 
és 21. századba átívelQ története sem változtatta meg, ami két, lényeges kérdéskört fed. 
Egyik a „szuverenitás-transzfer” témája: a hatalmi szervezQdések során az egyes, függet-
len államok milyen intézményi keretben és tartalommal adják át szuverenitásuk egyes 
elemeit más államszervezQdésnek. Ez a jogban hatáskörmegosztást hoz, aminél döntQ, 
hogy a tagállam milyen hatásköröket tart fenn a maga számára. Az utóbbiak tartalmától, 
vagyis a „maradék – szuverenitástól” és annak garanciájától függ, hogy a tagállam az ön-
állóságát teljes mértékben feladja-e, avagy továbbra is megQrzi annak a legfontosabb in-
tézményeit, amelyek feltétlenül szükségesek az állami lét fennmaradásához. (A történelmi 
modellekre lásd az USA, mint a világ elsQ szövetségi államát, a svájci államszövetség 
szövetségi állammá átalakulását, bennünket közvetlenül érintve az EU államszövetség 
hatalmi szerkezetét, a rész-szuverenitások megoszlását, a hatásköri rendezést, stb.) Másik 
tartalmi elem – a tQkediktátum hatására – a nemzetállam szuverenitásának kiüresítése, 
elvonása, felszámolása.

Az állam három ismérve önmagában is jelzi, hogy a tQkeuralomnak milyen részterü-
leteket kell meghódítania a nemzetállam alávetéséhez. Amikor – legújabb fejleményként 
– a tQke háttérhatalma az új világuralmi képletét alakítja ki, ennek a konkrét politikai–
gazdasági manQverei bizonyítják: a nemzetállam ellen folyó háború az államiság összete-
vQinek mindhárom terepén céltudatos és hatékony hadm_veletet folytat. MielQtt azonban 
ezt megnéznénk, vessünk egy pillantást arra, hogy mit ért el a tQkediktátum az EGK ala-
pítása óta a tagállamok földjogi önrendelkezésének a felszámolásában, ami ténylegesen 
a nemzetállam területi integritásának a kiiktatását jelenti. A részletes elemzés elQtt tudni 
kell: az EUMSZ 345. cikke – 1957 óta is azonos normaszöveg szerint – a tagállamoknak 
kizárólagos hatáskört biztosít arra, hogy saját államterületükön a földtulajdonszerzést és a 
földhasználatot önállóan, az EGK/EU bármely beavatkozásának a kizárásával szabályoz-
zák. Ehhez képest kell értékelni a „tQkeszabadság jogfejlesztQ reformjait”, amelyek hat 
évtizede a tagállamok EUMSZ által garantált földjogi önrendelkezését fokozatosan, há-
rom intézményi szakaszban felszámolják. a/ Az uniós jog elQször – az OECD segítségével 
– megalkotta az ingatlan (tehát a nem élelemtermelést szolgáló föld) tQkének minQsítését. 
Ezzel 1988-tól az EGK teljes területén létrejött az egységes és korlátlan ingatlanpiac mind 
a természetes és szervezeti személyek, mind a belföldi és a külföldi tQke javára. b/ 2004-
tQl – csak az új belépQk, a keleti Tízek6 terhére – a csatlakozási szerzQdések elQírják, hogy 
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az államterületük földje a forgalomképesség szempontjából tQke. Ezért a közösségi jog 
átvételével nemcsak korlátlan ingatlanpiacot kell biztosítaniuk minden jogosult számára, 
hanem – az átmeneti mentesség, a földmoratórium lejártával – korlátlan földpiacot kell 
nyitniuk a szabad tQkemozgás elQtt. c/ A „jogfejlesztés” harmadik szakasza napjainkban 
megy végbe azokkal az intézményekkel, amelyek a közel jövQre kódolják a tagországok 
nemzetállam-minQségének a teljes és végleges megsz_ntetését. Egyrészt az EU szövet-
ségi állammá, az Európai Egyesült Államokká való átalakításával, másrészt az USA–EU 
Szabadkereskedelmi Egyezmény megkötésével. Csak az utóbbi végrehajtása – 75 ezer 
multinacionális cég kézi vezérlésével – a nemzetállamok maradék szuverenitását, a pol-
gárainak összes életviszonylatában, teljesen felszámolja.7 A célvezérelt folyamat politikai 
vezérlQm_ve az Európát a III. világháború kirobbantásával is fenyegetQ konfliktusok lét-
rehozása (ld. az ukrán–orosz szembenállást, az iszlámnak tulajdonított terrortámadásokat, 
stb.) és új, elsöprQ népvándorlási hullámoknak Európára zúdítása. A tQkediktátum itt, a 
„harmadik felvonásban” az államterület földjét – a rendeltetésétQl és az országhatároktól 
függetlenül – Európában mindenütt tQkévé kívánja tenni. Így a Tizennyolcak maradék 
önrendelkezése is megsz_nik, és a földpiacuk nemzeti önvédelmét – rövidesen – épp úgy 
fel kell adniuk, mint a földpiacnyitásra kényszerített Tízeknek.8

Milyen gyökeres fordulatot hoz mindez a nemzetállam sorsában? Az önálló állami-
ság ismérvei megadják az egyértelm_ választ. A fQhatalom már 1992 – a Maastrichti 
SzerzQdés – óta a szuperállamé.9 Az EU Egyesült Államokká való átalakulása viszont 
(amit a Lisszaboni SzerzQdés 2007-ben még nem tudott kierQszakolni) a tagállamokat a 
maradék önrendelkezésüktQl is megfosztja, így a szuverenitásuk teljesen kiüresedik, csak 
formális lehet. Az etnikai gyöker_ népesség (ami az állam másik ismérve) a sokmilliós 
migránsáradat, mint az „új honfoglalók” kényszer_ befogadása miatt többé nem lehet 
államalkotó többség: az Qslakosság (pusztán a népességzuhanás, elöregedés, a munkaké-
pes fiatalok elvándorlási kényszere, a társadalmi–kulturális bomlás, stb. hatására) a saját 
államterületén háttérbe, de akár kisebbségbe vagy a kihalás veszélyébe is szorulhat az 
életterét erQszakkal elfoglaló idegenekkel szemben.10 Amikor majd az európai kontinens 
egész területe – mint föld – tQke lesz, vagyis elsajátítását kizárólag a tQkeérdek diktálja, 
úgy legfeljebb hamis jogi fikció állíthatja, hogy a tagállamnak még van eszköze a nemzeti 
önvédelemre és érdemben beleszólhat a földtulajdon, földhasználat szabályozásába. Azt 
már találgatni sem érdemes (mert a lényegen nem változtat), hogy a láthatatlan háttérha-
talom – szemünk elQtt végrehajtott – stratégiája a nemzeti társadalmaknak az egyedural-
ma alá vetését a birodalomépítés milyen szervezéstechnikai módszereivel valósítja meg. 
(Több földrész egyesült államainak világkormánnyal irányítása, stb.)

A tagállam földjogi önrendelkezésének alkotmányos biztosítékai. A Hatok azzal a jog-
fenntartással alapították az EGK-t, majd a Tizenötökre bQvült tagság azzal a feltétellel 
csatlakozott, hogy az államterületüket alkotó föld tulajdonviszonyainak szabályozását 
nem ruházzák át a felettük álló államszövetségre, hanem azt fenntartják a saját nemzeti 
hatáskörük részére. Ezt több alapintézmény is rögzíti. Nevezetesen: a/ „A SzerzQdések 
nem sérthetik a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet.” (EUMSZ 345. cikke) A „tulaj-
doni rend sérthetetlensége” az EU terhére beavatkozási tilalmat létesít: a közösségi jog 
– annak ellenére, hogy a tagállami jog felett áll – nem írhatja felül a tagállam tulajdonra 
fennálló joghatóságát, az önálló jogalkotó hatáskörét. Az állam földtulajdonról való, az 
állampolgárai érdekében gyakorolható önrendelkezése magában foglalja az önálló jog-
alkotási hatalmának azt a jogosítványát is, hogy Q maga döntse el: az egyes jogalanyok 
földtulajdon-szerzési jogképességét milyen feltételek alapján, milyen tartalommal szabá-
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lyozza, ennek során az idegen (külföldi és egyéb) állampolgárokat, illetve a szervezeti 
(jogi és nem jogi) személyeket kizárja-e a földtulajdonszerzésbQl vagy sem, illetve a szer-
zQképességüket egyéb módon korlátozza. A „tulajdoni rend” tárgyköre pedig a magánjog 
szerinti kategóriát fedi le, amely a tagállamon belüli tulajdoni jogviszonyok legszélesebb 
körét tartalmazza. Ezek közt legfontosabb a természeti erQforrások, az ingatlanok és a 
föld tulajdona, fQként azért, mert az utóbbi egyúttal, mint államterület, az állami szu-
verenitás természetföldrajzi eleme. b/ A tagállam tulajdoni rendre fennálló, kizárólagos 
joghatóságának a sérthetetlenségét az EU-t terhelQ hatáskörelvonás tilalma szavatolja. E 
szerint, „az 5. cikkel összhangban minden olyan hatáskör, amelyet a SzerzQdések nem ru-
háztak az Unióra, a tagállamoknál marad.” (EUSZ 4. cikk /1/) Ugyanakkor az EU a saját, 
törvényes hatásköréhez kötött, azon tilos túllépnie. „Az EU kizárólag a tagállamok által a 
SzerzQdésekben ráruházott hatáskörök határain belül jár el a SzerzQdésekben foglalt célok 
megvalósítása érdekében.” (EUSZ 6. cikk /2/)

c/ Az általános egyenlQség és a jogegyenlQség nemcsak az EU polgárainak az alkotmá-
nyos jogállását meghatározó alapelv, hanem a tagállamok egymás közötti viszonyának, 
az Qket megilletQ jogoknak és az Qket terhelQ közösségi kötelezettségeknek is a legfQbb 
rendezQelve.11 Ez egyik garanciája annak, hogy bármelyik tagállam érvényt szerezhessen 
a tulajdonviszonyok szabályozására Qt megilletQ nemzeti joghatóságának. Ez az EUSZ 
4. cikk (2) bekezdésébQl következik: „az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a 
SzerzQdések elQtti egyenlQségét, valamint nemzeti identitását… stb.” d/ Az EU nevesített 
kötelezettsége, hogy ne avatkozzék be a tagállam alapvetQ állami funkcióinak a gyakorlá-
sába, és ne gátolja azok rendeltetésszer_ megvalósítását. Mivel az EUSZ és az EUMSZ a 
tagállam részére fenntartja a kizárólagos hatáskört a saját államterületet alkotó föld „tulaj-
doni rendjének” – tehát a földtulajdonszerzés – szabályozására, egyértelm_, hogy az EU 
beavatkozási tilalma ennek a fontos állami funkciónak a gyakorlásánál is fennáll és érvé-
nyesítendQ. Ezt az EUSZ következQ rendelkezése alapozza meg: „Az Unió… tiszteletben 
tartja az alapvetQ állami funkciókat, köztük az állam területi integritásának biztosítását, 
a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság védelmét…” (4. cikk /2/) e/ Az EUSZ és 
az EUMSZ a tagállamnak a csatlakozási szerzQdésében (CsSz) meghatározott jogállását 
– ezen belül a tulajdoni rendjére Qt megilletQ, kizárólagos joghatóság fenntartását – „jog-
folytonossági nyilatkozatban” szavatolja. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a CsSz által rögzí-
tett államjogi státus végleges, az a továbbiakban nem korlátozható, a tagállam terhére nem 
változtatható meg. Másrészt, ez az intézmény garantálja a tagállamok általános egyenlQ-
ségét és a jogegyenlQségét. A CsSz ezt minden tagállamnál azonos normaszöveggel rög-
zíti. E szerint „az új tagállamok azonos helyzetbe kerülnek a régi tagállamokkal.”12 Bár a 
deklaráció – általános jelleggel – a kötelezettségvállalásokra emeli ki az azonos államjogi 
státust, nem vitatható, hogy a jogegyenlQség a jogok tekintetében is fennáll.

A tQkediktátum kiiktatja a tagállam földjogi önrendelkezését. A tQkeszabadság uniós 
kiterjesztése 1988-ban, az OECD intézményi leleményével tette az elsQ lépést a tagálla-
moknak garantált földjogi önrendelkezés elvonásához. Ehhez az kellett, hogy az egységes 
földforgalmat a föld rendeltetése szerint – a tQkeigény érdekében – megbontsák: azt a 
földet, ami nem az élelmezést szolgálja, nemcsak ingatlannak, hanem tQkének minQsítik 
azon a címen, hogy az ingatlanszerzés költsége (a vételár) maga is tQkebefektetés.13 Az 
EGK az OECD diktátumát az ingatlan tQkének minQsítésére beemelte a közösségi jog-
ba és kikényszerítette a korlátlan ingatlanpiacot. Ehhez az AlapszerzQdést (akkor még a 
Római SzerzQdést) módosítani kellett, amivel a tQkeigény elsQbbségének alárendelték 
az EGK összes vívmányát és a teljes közösségi jogot.14 Az „ingatlan-tQke” jogalapja az 
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RSZ 67. cikkének (a tQkemozgásnak) a végrehajtásáról szóló 88/361/EGK (1988. VI. 
24.) tanácsi irányelv lett, ami az ún. „tQke-nomenklatúrát” rögzítette.15 Ez a „jogfejlesztQ 
vívmány” beépült az EUMSZ letelepedési jogról és vállalkozási szabadságról szóló ren-
delkezéseibe.16 A SzerzQdések viszont, semmilyen tekintetben nem érintik a tagállamok 
államterületét alkotó földet: a „tQkének” minQsítés kizárólag az ingatlanra (real estate) 
vonatkozik, a termQföld (agricultural land) annak nem tárgya és a közösségi jogban – 
ideértve az Európai Bíróság (EUB) jogalkotó tevékenységét is – semmilyen utalás nincs 
arra, hogy a tagállam földje is tQke.

A csatlakozási szerzQdések bizonyítják, hogy 2004-tQl, a keleti belépQk terhére az 
uniós jog gyökeresen eltérQ tartalommal szabályozza a két országcsoport államterületre 
irányadó földjogi önrendelkezését: a Tizennyolcaknál ezt fenntartja (csak az ingatlannál 
vonja el), míg a Tízeknél kizárja. Ezért az elQbbiek szuverenitása korlátozott, míg az 
utóbbiaké megsz_nt. A CsSz az elsQ esetben a földre érvényesíti az EU beavatkozási ti-
lalmát: egyetlen tagállamnak sem kellett (és ma sem kell) a földpiacát megnyitnia a tQke 
szabad áramlása elQtt. (Ciprust, Máltát és Szlovéniát ugyanez a mentesség illeti meg.)17 
Az államterületükhöz tartozó ingatlanok azonban, tQkének minQsülnek és – a nemzeti el-
bánás kötelezQvé tételével, illetve a diszkrimináció tilalmával – korlátlan ingatlanpiacot 
kell biztosítaniuk mind az uniós természetes, mind a szervezeti (jogi és egyéb) személyek 
tulajdonszerzése számára. Ezen belül a legtöbb tagállam átmeneti mentességgel élt a má-
sodik lakóingatlan-szerzés megadásánál, míg – külön kikötéssel, kivételesen – ennek a 
teljes kizárása is érvényesül. (Dánia és Málta esetében.)

A Tízeknél viszont, a CsSz egyrészt kötelezQvé teszi a korlátlan ingatlanpiac m_-
ködtetését, másrészt elQírja, hogy – az átmeneti mentességük megsz_ntével – korlátlan 
földpiacot nyissanak a szabad tQkeáramlás elQtt. Ezen belül, az egyes kikötések részben 
eltérQek, ezért viszonylagos elQnyt vagy fokozott hátrányt jelentenek az új belépQnek. 
Így az ingatlanpiacon egyesek éltek a külföldiek másodlagos lakóingatlan-tulajdon szer-
zésének az átmeneti (4 évre) kizárásával, mások nem. A letelepedni kívánó uniós agrár-
vállalkozó részére minden CsSz kiköti a hatályba lépésétQl fogva a földtulajdonszerzés 
nemzeti elbánás szerinti biztosítását. A földmoratórium idQtartama, általában, legfeljebb 
10 év. (Lengyelországnál 12 év, míg a Baltikumban, továbbá Bulgária, Románia és 
Horvátország esetében 7 év.) A súlyosítási tilalom minden belépQ terhére kiköti, hogy az 
uniós állampolgár földtulajdon-szerzési joga a jövQben nem lehet hátrányosabb annál, 
mint ahogyan azt a fogadó állam CsSz aláírásának napján hatályos nemzeti joga szabá-
lyozta. Ennél szigorúbb egyes szerzQdésekben a súlyosítási tilalom, amely a szerzett jo-
gok védelmét kiterjeszti az uniós jogi személyek (cégek, tQkés társaságok) jogvédelmére 
is. Ez útját állja annak, hogy ezek a tagállamok a földmoratórium lejárta után, jogszer_en 
kizárhassák a bel- és külföldi jogi személy földtulajdonszerzését. Ez a fokozott szigor 
Magyarországot, Lengyelországot és Horvátországot sújtja.

Közösségi jogsértések. A tagállamok földjogi önrendelkezését az EUMSZ 345. cikke 
szavatolja. Már ez a kizárólagos hatáskör és annak – az elQzQkben jelzett – garanciái egy-
értelm_en bizonyítják: a CsSz csak a közösségi jog számos alapintézményének a durva 
megsértésével sz_ntethette meg a Tízek földjogi önrendelkezését. A teljességhez tartozik 
azonban az a további jogi tény, hogy a közösségi jogsértéseken belül minQségi eltérés van 
a Tizennyolcak, másfelQl a Tízek sérelmei között. A tagállamok földtulajdon-szabályozá-
sára fenntartott, törvényes önrendelkezését ui. az EGK már azzal is jogsértQen számolta 
fel, hogy 1988-tól az ingatlant tQkének minQsítette, és ezzel kizárta forgalmazásának a 
nemzeti korlátozását. Ez ugyan az EUMSZ 345. cikkébe ütközik, viszont uniós jogszabá-
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lyokon alapul.18 Másrészt, a Tízek belépésekor az uniós ingatlanpiacok liberalizálása már 
16 éve befejezQdött, a jogalapja pedig – nem vitatható – jogi tény lett, amit – az acquis 
communautire kötelezQ átvételével – mint a tagállami jog felett álló, közösségi jogi evi-
denciát kellett elfogadniuk.

Teljesen más jogsértések árán valósult meg a Tízek korlátlan földpiacnyitásra köte-
lezése, amihez a csatlakozási szerzQdést elQkészítQ Európai Bizottságnak (EB) sajátos 
jogtechnikát kellett találnia. A törvényes jogalapot ehhez csak olyan uniós jogforrás 
adhatná, ami – általános érvénnyel és kötelezQ hatállyal, tehát az EU mind a 28 tagálla-
mára egyaránt kiterjedQen, a végrehajtás kényszere mellett – kimondaná: az államterület 
földje, a korlátlan forgalomképességének az igénye szempontjából, tQkének minQsül.19 
Egy ilyen jogszabály megalkotása azonban ma még jogi képtelenség. A Tizennyolcakra 
nem terjedhet ki, mert nekik szerzett joguk a földpiac megnyitása alól a mentesítésük, mi 
több, ez beépült az AlapszerzQdésbe (ami a közösségi jog szerves része), így annak a mó-
dosításával is csak akkor szüntethetQ meg, ha arról lemondanak. Egy ilyen diktátum akár 
a Tizennyolcak elsöprQ ellenállásába ütközne, ami az EU szétrobbantásával is járhat. Ha 
pedig a törvényes piacnyitási kényszer csak a Tízekre terjed ki, úgy ez olyan nyílt diszk-
rimináció, ami nem hajtható végre.

Ez az oka annak, hogy az Európai Bizottság által elQkészített CsSz semmilyen jogsza-
bályt nem jelöl meg annak alátámasztására, hogy az új belépQ nemcsak az ingatlanpiacát, 
hanem a földpiacát is köteles megnyitni a szabad tQkemozgás elQtt. E helyett a CsSz 
az átmeneti rendelkezések között egy alfejezetet nyit „A tQke szabad mozgása” alcím 
alatt, amit derogációs intézkedésként részletez.20 EbbQl derül ki, hogy a szerzQdQ tagál-
lam a földpiacon meddig tarthatja fenn saját jogalkotása korlátozásait a tQkeigényekkel 
szemben (földmoratórium), amelynek a lejárta után már nem korlátozhatja a tQke szabad 
mozgását. Csak közvetve, egy utaló jogi tény árulja el azt, amit uniós jogszabály nem 
mondhat ki: a tagállami kötelezettség azért áll elQ, mert nemcsak az ingatlanvagyona, 
hanem az államterület teljes földkészlete is tQkének minQsül. Az EB jogsértése az állami 
szuverenitás jogtalan felszámolása végett szinte példátlan. Az EB valójában az 1993. óta 
nem létezQ jogszabály21 – a tQkemozgásokról szóló nomenklatúra – tartalmát (ami csak az 
ingatlant minQsíti tQkének) hallgatólagosan és önkényesen „átalakította”, „továbbfejlesz-
tette” a „föld = tQke” képlet hamis feltételezésével, ami bármely jogi alapot nélkülöz. A 
földpiacnyitás kényszeréhez a nem létezQ jogalap hiányát már csak két jogintézménynek 
kellett, együttesen pótolnia: egyik a tagállamok politikai alávetése, másik a CsSz jogi kö-
tQereje. Egyrészt, a jogsértQ diktátum következményeit a tQkehatalom a belépésrQl szóló 
népszavazás elQl gondosan titkolta. A politikai nyomás és a tárgyalások valós tartalmának 
a titkosítása miatt még szakmai körökben sem merült fel, hogy a Tízek miért kényszerül-
nek a földpiacuk megnyitására és a Tizenötök miért, milyen jogcímen mentesek ez alól. 
Ezért a belépés mellett szavazók nem tudhatták, hogy az uniós tagság – a föld, mint állam-
terület tQkének minQsítése miatt – országvesztéssel, az államterületrQl való önrendelkezés 
elvonásával jár, továbbá a másik országcsoport ez alól mentesül, és ez a súlyos diszkri-
mináció a közösségi jog alapintézményein gázol át. Másrészt, a CsSz a jóváhagyásával 
beépült az AlapszerzQdésbe, tehát az elsQdleges közösségi jogba, így az mint nemzetközi 
szerzQdés, többé nem vitatható.

A valós érdekütközés. A Tizennyolcak garantált földjogi önrendelkezését – bár most még 
nem kényszerülnek a földpiacuk megnyitására – az Európai Bíróság „jogfejlesztése” lé-
pésrQl lépésre felszámolja, így a jogállásuk és a sérelmeik megértéséhez ezt is látni kell. A 
folyamatnak két döntQ mozgatója van. Egyrészt, az EUB a tQke ingatlanigényeit beépítet-
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te a letelepedési jog és az ahhoz kapcsolódó vállalkozási szabadság igényei közé, továbbá 
az állandó lakóhely, illetve a székhely szabad megválasztását szavatoló elQírásokba. Az 
utóbbiak a nevesített „négy szabadságon” túl a földre nézve is új jogvédelmi tárgyként je-
lennek meg, mint az emberi jogok és szabadságok nemzetközi szerzQdésbQl eredQ védel-
mi kötelezettsége.22 Másrészt, az EUB az Európai Gazdasági Térség létrejöttétQl (1992) 
fogva fontos céljának tekinti, hogy a „négy szabadság” követelményeit az EU földrajzi te-
rületén kívül lényeges mértékben kiterjessze.23 A tQke ezen igényébQl arra is következtet, 
hogy a Tizennyolcak földpiacra bevezetett, egyes nemzeti önvédelmi intézményei sértik 
az uniós szabadságjogokat, ezért „a mezQ- és erdQgazdasági földek megszerzésére vonat-
kozó nemzeti rendelkezések már (értsd: a jövQben) nem mentesek a közösségi jog elQbb 
idézett szabályai alól”, vagyis alárendeltek a szabad tQkemozgás követelményeinek. (C 
– 452/01. 1.) Nyilvánvaló tehát: a földet érintQ állami részszuverenitás elvonása nemcsak 
a Tízek jogsérelme. A Tizennyolcaknál a korlátlan ingatlanpiac kikényszerítése, majd a 
tQkeminQségnek a földre való fokozatos kiterjesztése, illetve a Tízeknél az államterület 
ingatlanáról és földjérQl való önrendelkezés teljes megsz_ntetése – bár eltérQ mértékben 
– az EU összes tagállamát a létében érinti és a fennmaradását veszélyezteti. Az is bizo-
nyítható, hogy – a Trianon szindróma miatt – a legsúlyosabb érdeksérelem az EU 28 tag-
állama közül épp Magyarországra hárul. Az államterülete kétharmadának, termQföldjei ¾ 
részének a 96 éve történt jogtalan elvétele és magyar állampolgárai közel kétharmadának 
idegen uralom alá rendelése ugyanis arra vezetett, hogy ma az EU egyetlen olyan állama, 
amely valójában önmagával határos: az elszakított országrészeivel és a trianoni utódálla-
mok elnyomása alatt élQ nemzettestvéreivel. A magyarság számára a legfQbb sorskérdés, 
hogy legalább az egyharmadára zsugorított államterülete feletti önrendelkezését – amit a 
CsSz jogsértQ módon elvont – törvényesen visszaszerezze, mert e nélkül néhány évtize-
den belül – a népességzuhanással és a bevándorlók betelepítésével felgyorsult folyamat-
ban – az önálló államisága megsz_nésével és népessége etnikai felmorzsolódásával kell 
szembesülnie. Amikor a CsSz jogellenesen, a tQke elQtt korlátlan földpiacnyitásra kötelezi 
Magyarországot, ennek végrehajtásával az állam már önmagát és állampolgárai etnikai 
megmaradásának az esélyét semmisíti meg.

Egyik ország sem azzal a szándékkal lett az EU tagja, hogy lemondjon az államterüle-
tének földje feletti önrendelkezésérQl. Ezért történelmi távon tarthatatlan érdekkonfliktus, 
hogy az EU egyik országcsoportja nem köteles államterületét a tQke szabad mozgásának 
átengedni, míg a másik erre kényszerül. A „legerQsebb” közösségi jog épp a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma, ami a Tízek államjogi státusának ilyen megcsonkítását nem 
engedi meg.24 Ennek ellenére, az igazi törésvonal e létkérdésnél nem a birodalmi központ 
és az annak – bizonyítottan – alávetett peremtérség államjogi státusa között húzódik. 
(Ennek kiélezése – adott taktikai helyzetben – csak a háttérhatalom „oszd meg és ural-
kodj!” praktikáit szolgálhatja.) A valós érdekütközés ennél a felszínnél jóval mélyebb 
gyöker_, mert a globális tQkeérdek és az EU 28 tagjának a nemzetállami megmaradáshoz 
f_zQdQ létérdekei között feszül. A tQkehatalom szerkezetmozgásának a mai szakában már 
napirendre került az államterület földjeinek egységesen (az Unióban és földrajzi határa-
in túl is) tQkévé minQsítése, ezzel pedig a Tizennyolcak földkészletének is a tQke javára 
elsajátítása. Ezért minden tagállam közös érdeke az EUMSZ 345. cikke által garantált 
részszuverenitás megQrzése, illetve a Tízeknél ennek visszaszerzése.

Kitörési pont. Minden tagállamban, így nálunk is, alapvetQen a politikai döntéshozótól 
függ, hogy fellép-e a nemzetállam földjogi részszuverenitásának a törvényes vissza-
szerzéséért, vagy sem. Ezt a döntést a társadalom a korlátozott eszközeivel legfeljebb 
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befolyásolhatja. A valós értékválasztás esélyét viszont eleve lerontja az uniós polgárok 
– médiauralom irányította – „politikai agymosása”. Mivel ez igen sikeres, az EU népes-
ségét már a fQkérdésben is megosztja: egyáltalán, kell-e még a nemzetállam, avagy azt, 
mint ósdi kacatot, a történelem szemétdombjára kell dobni, mert útjában áll az emberiség 
fennmaradásának, a legfQbb civilizációs értékek megQrzésének. Pokol Béla – széles kör_ 
szakirodalmi kitekintés és kritikai érvek alapján – a nemzeti alkotmányok felszámolására 
irányuló, globális intézményi vonulatot elemzi.25 A neoliberális elkötelezettség jegyében 
nálunk is több szerzQ bizonygatja, hogy a világ elQtti kihívások megoldása nem t_r nem-
zetállami kereteket: az emberiség összefogása „politikai globalizációt”, a „nemzetállamok 
helyébe lépQ politikai struktúrák elfogadását” követeli.26 A következQkben eltekintek az 
Európai Egyesült Államok létrehozásának – vagyis a nemzetállamok kiiktatásának – a 
törekvéseitQl és a végrehajtás esélyeitQl. E helyett azt vizsgálom, hogy – ha van politikai 
akarat a nemzetállam megQrzéséhez –, úgy a közösségi jog az uniós tagállamnak ad-e 
intézményvédelmi lehetQséget az államterület földtulajdonát és földhasználatát érintQ 
nemzeti szabályozás törvényességének a helyreállítására.27 A jogállamiság csak egy uniós 
eszközt hagy a nemzeti önvédelemre. Ez a maradék szuverenitásnak „foggal-körömmel” 
megtartása. A hatáskörátadás után meghagyott, „maradék” állami önrendelkezést súlyos 
hiba lenne lebecsülni, mert ennek a tartalma adja azt az intézményi minimumot, ami nél-
kül az állam már nem létezhet. (Ennek egyik fontos eleme az államterület földjérQl való 
önrendelkezés is, vagyis az EUMSZ 345. cikke szerint fenntartott, kizárólagos hatáskör.) 
Az EU részére át nem adott, hanem a tagállamnak fenntartott önrendelkezéshez való 
ragaszkodás döntQ szerepét már 2009-ben hangsúlyozta Dieter Grimm, korábbi német 
alkotmánybíró.28

Mivel a Tízek földjogi önrendelkezését a csatlakozási szerzQdések (CsSz) zárják ki, 
a jogorvoslat elQkérdése a CsSz jogi természetének a tisztázása: ez a Bécsi Egyezmény 
(BE) hatálya alá tartozó nemzetközi szerzQdés-e29, avagy a közösségi jog sajátos intéz-
ménye? EttQl függ, hogy egy uniós tagállam a csatlakozási szerzQdésének az egyes ki-
kötéseit valamilyen jogcímen (jogsértés, érvénytelenség, felmondás stb.) a BE alapján 
utóbb megtámadhatja-e, avagy a bizonyított jogsérelem megsz_ntetését csak a közösségi 
jogtól várhatja. Az Európai Bíróság – a magyar Alkotmánybíróság és a Kúria ezzel el-
lentétes és téves jogi álláspontjával szemben – több döntésében rámutatott, hogy a BE 
nem része a közösségi jognak, uniós tagállam annak rendelkezései alapján nem vitathatja 
a közösségi jogot, tehát a csatlakozási szerzQdését sem, ami a létrejöttével beolvad az 
AlapszerzQdésbe (EUMSZ) és annak szerves része.30

Emiatt a tagállam a CsSz jogorvoslatát nem alapíthatja a BE szabályaira, hanem azt csak 
a közösségi jog szerint kezdeményezheti. Az EU – mint sajátos jogállású jogi személy – 
csak a társulási szerzQdéseket köti a saját nevében, míg a csatlakozási szerzQdésekben nem 
vesz részt: ezeket az EB készíti elQ, és a tagállamok egymással szerzQdnek. A CsSz tehát 
nem kétoldalú, hanem sokoldalú nemzetközi szerzQdés mindaddig, amíg a ratifikációval lét-
re nem jön. Attól fogva viszont, bekerül az AlapszerzQdésbe és elsQdleges közösségi joggá 
válik. Mivel a CsSz maga is „közösségi jog”, a végrehajtását az uniós jogrend kényszeríti 
ki. Emiatt az általa elQidézett közösségi jogsértések nem orvosolhatóak egyenként – füg-
getlenül a többi szerzQdéstQl és egymástól elkülönítve –, hanem (az általános egyenlQség 
és a jogegyenlQség alapelvét követve) csak egyidej_leg és egységesen. Ehhez – hasonlóan 
a polgári eljárásjog „kötelezQ perben állás” igényéhez – valamennyi tagállam számára biz-
tosítani kell a jogorvoslatban való részvételét és véleménynyilvánítását. A jogorvoslatnak 
olyan anyagi jogi megoldást kell találnia, amely kötelezQ érvénnyel és általános hatállyal, 
garanciális biztosítékokkal visszaállítja az EU mind a 28 tagállama javára az államterületét 
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adó föld tulajdonszerzésére és használatára vonatkozó nemzeti szabályozás hatáskörére azt 
az önrendelkezést, amit számukra a hatályos közösségi jog az EUMSZ 345. cikkével köteles 
szavatolni, viszont a tQkeérdek egyoldalú érvényesítése jogellenesen lerontott.

Rendes felülvizsgálati eljárás. A tagállamok törvényes földjogi önrendelkezésének a 
visszaállításához maga az AlapszerzQdés ad jogalapot. E szerint, „bármely tagállam 
kormánya, az Európai Parlament vagy a Bizottság javaslatot nyújthat be a Tanácsnak a 
SzerzQdések módosítására. A javaslatok egyebek mellett irányulhatnak a SzerzQdések 
által az Unióra ruházott hatáskörök bQvítésére vagy sz_kítésére. A javaslatot a Tanács 
továbbítja az Európai Tanácsnak, és arról értesíti a nemzeti parlamenteket.” (EUMSZ 
48. cikk /2/) Az AlapszerzQdés módosításának jogtechnikája – különösebb jogi lelemény 
nélkül is – adott. A törvényesség helyreállításához az EUMSZ 345. és 64. cikkeinek a 
hatályos normaszövegét kell módosítani (kiegészíteni) annak garanciájaként, hogy az 
EU vívmányai – köztük a tQke szabad mozgása – ne korlátozhassák, és ne zárhassák ki 
a tagállam nemzeti hatáskörét a földtulajdon és a földhasználat szabályozásánál, amit az 
Európai Bíróság „jogfejlesztése” is köteles tiszteletben tartani.31 Ez a garancia a Tízeknek 
visszaadná azt a földjogi önrendelkezést, amitQl a csatlakozási szerzQdéseik jogellenesen 
megfosztották Qket. Ehhez képest nem kötelesek a korlátlan földpiacukat megnyitni a 
tQke számára. (Nyilvánvaló: amíg a belsQ jog fölött álló és kötelezQ uniós jog az államte-
rületük földjét – akár érvényes jogalap nélkül is – tQkévé minQsíti és kikényszeríti a föld 
korlátlan forgalomképességét, a földpiacon a hazai földjog nem vethet gátat a tQke elsa-
játítási nyomulásának. Ezért – mielQbb – ebbQl a bilincsbQl kell kiszabadulniuk.) A törvé-
nyesség visszaállítása e téren hazánk javára azt jelentené, hogy az EU köteles tiszteletben 
tartani a földtulajdon és a földhasználat magyar szabályozási rendjét, amit történelmi 
közjogunkra, a Szent Korona értékrendjének modern érvényesítésére is alapozhatnánk.32 
A Tizennyolcakat pedig alkotmányos biztosíték védené meg attól, hogy Qk is – a Tízekhez 
hasonlóan – a tQke javára a korlátlan földpiacuk megnyitására kényszerüljenek.

Hogy az uniós jog – miközben a legfQbb szabadsággá nyilvánított tQke „mindenhatósá-
gát”, az elsajátítási magánérdekeit odaadóan, a teljes intézményrendszerével kiszolgálja – 
milyen sz_kre szabja a társadalmat fenntartó valós közérdek, így a jogállami törvényesség 
érvényesíthetQségét, ennek akár iskolapéldája is lehet a felülvizsgálati eljárás. Itt is tetten 
érhetQ – amit az európai közjogi irodalom legfeljebb a „demokráciadeficites” jelzQvel mer 
illetni –, hogy az uniós jog eleve kiiktatja az EU polgárainak (képviselQinek?) a közhata-
lom gyakorlásába való, érdemi beleszólását. Ez a helyzet a földjogi önrendelkezés ügyé-
nél is. Bár az alapszerzQdés módosításának felvetése törvényességi indokon, a bizonyított 
jogsértés orvoslási követelésén alapul, annak az elbírálására nem nyílik bírósági hatáskör 
és a vele járó, demokratikus eljárási rend (kontradiktórikus tárgyalás, fellebbezési jog 
stb.). E helyett a törvényesség igénye csak politikai döntés tárgya lehet, amit az EUMSZ 
49. cikke akkor tesz lehetQvé, ha az AlapszerzQdés módosítása iránt tett javaslat rendes 
felülvizsgálati eljárásra kerülhet. Ezt ugyan bármely tagállam Kormánya kezdeményez-
heti az Európai Tanácsnál (ET), azonban annak az érdemi tárgyalásához az ET egyszer_ 
szótöbbsége kell. (Az ET 30 tagú: a 28 tagállam képviselQin kívül tag az EB elnöke és az 
EU külügyi [biztonságpolitikai] fQképviselQje is.) Ezért 16 „igen” szavazat kell a törvé-
nyességi „javaslat” megvitatásához, ami nélkül az eljárás meg sem indulhat: nincs ügy és 
semmilyen más jogorvoslat. Zöld út esetén a javaslat a kormányképviselQk konferenciája 
elé kerülhet, amely arról „közös megegyezéssel” dönt.33 A módosított normaszöveg csak 
az összes tagállam ratifikációja után léphet hatályba. Ha ez 2 éven belül eléri a 4/5 arányt, 
az ügyet – a nehézségek elhárítása végett – az ET elé kell utalni.
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A „földtQke” uniós jogorvoslatához csak buktatókkal nehezített, sz_k ösvény vezet 
annak ellenére, hogy a törvényesség helyreállítása és az annak megfelelQ önrendelkezés 
visszaszerzése az összes tagállam alapvetQ, közös érdeke. A sikerhez egyrészt, elenged-
hetetlen, hogy a nemzetállam fennmaradásának e létkérdésében az uniós polgárok milliói 
öntudatra ébredjenek, a civil szervezQdéseikkel összefogjanak és a nemzet iránt elköte-
lezett politikai elit felvállalja az ügy hatékony képviseletét.34 Másrészt – még a Tízeken 
is túlterjedQ – nemzetközi összefogásra van szükség, hiszen ha csak néhány kormány 
él a felülvizsgálattal, az – a tQkehatalommal szemben – biztos kudarc. Két dolog bizo-
nyos. EgyfelQl, a tagállamok földjogi önrendelkezését kizáró uniós jogsértések – teljes 
bizonyító erQvel – bizonyítottak. MásfelQl, a földre garantált részszuverenitás törvényes 
visszaszerzésére nincs más jogi eszköz. Az a tagállam, amelyik – bármely okból – nem 
él a rendes felülvizsgálattal, a földtulajdon és a földhasználat szabályozására a nemzeti 
önrendelkezését már csak az Unióból való kilépéssel szerezheti vissza. A közös érdek_ 
intézményvédelmi fellépés sikerétQl döntQen függ az EU jövQje: az egyenjogú nemzetál-
lamok szövetsége lesz-e, avagy olyan új, szövetségi állam, amelynek birodalmi gépezete 
a tagállamokat végképp kiszolgáltatja a tQkeuralomnak.

JEGYZETEK

1 A tQkefogalom általam elemzett kérdéskörét ld. 
Tanka Endre: Országvesztés törvényesített földrab-
lással. Agroinform Kiadó, Bp., 2015. 31–36. o. Itt a 
tQke nem a köznapi értelemben (mint befektethetQ 
pénz, illetve az anyagi és szellemi javak része) és 
nem is mint alapvetQ termelési tényezQ szerepel. 
Ezek helyett – amelyek eszköz szerep_, fontos 
részei a tQkének – a Max Weber-i elsajátítást meg-
valósító politikai intézmény oldalát emelem ki: a 
társadalom fölött álló, annak rejtett irányítását, a fe-
lette való uralmat biztosító hatalomösszpontosítás.

 Az elsajátítás egy „kifelé zárt társadalmi kapcso-
latot” jelenít meg. Ennek az a rendeltetése, hogy 
a „benne résztvevQk számára biztosítsa a hasznos 
javaknak és lehetQségeknek a tartós, visszavonha-
tatlan, illetve öröklQdQ jelleggel bizonyos egyének-
hez kötését, vagyis monopolizálását.” (Weber, M.: 
Gazdaság és társadalom. A megértQ szociológia 
alapvonalai. 1. Szociológiai kategóriatan. KJK, Bp., 
1987. 89. o.)

2 D. Korten jelzi az USA jogalkotásának a 
Függetlenségi Nyilatkozat után kialakított mi-
nQségváltását: a tQkés társasági manipulációk a 
Nyilatkozat szerinti emberi jogokat, méltóságot 
új precedensjoggal lerombolták. A magántársasá-
got természetes személynek minQsítették anélkül, 
hogy terhelnék a természetes személy kötele-
zettségei. A korrupciós törvénykezési válság az 
1880–90-es években a törvényhozás termeit pi-
actérré tette, ahol a szavazatok árán alkudoztak, a 
megrendelésre készített törvényeket adták-vették. 
A formális jogegyenlQség álarca azonban gyorsan 
lehullt: látható lett mögötte a tQke erQfölénye és 
nyers diktátuma.

3 A 2. és 3. intézményi szakaszt csak terjedelmes 
jogi tanulmány mutathatja be. Helyette itt két 
alaptényre utalok. Az EU értékrendje, a „négy 
szabadság vívmánya” cáfolhatatlanná teszi, hogy 
a tQkeérdek elsQbbsége az EU bármely más érté-
két, érdekét és közösségi politikáját, sQt, az egész 
közösségi jogot – formálisan is nyílt, intézményi 
biztosítékokkal – maga alá veti. (Ennek bizonyíté-
kaira még kitérek.) Másrészt, az új szabadkereske-
delmi egyezmények (TTIP, CETA) és a korábbiak 
(pl. a NAFTA) már pusztán azzal, hogy a beruházó 
tQkés társaság „jogérvényesítése” címén (látszólag 
a várható profitjának az államtól kikényszerítése, 
ténylegesen a közhatalom zsarolása, a polgárait 
szolgáló önrendelkezésének a kiiktatása végett) 
megengedik az állam közvetlen perlését a multi- 
és transznacionális cégóriásokat kiszolgáló „vi-
tarendezés fórum” elQtt. (Ld. az Investor – State 
Dispute Settlement [ISDS] rendszerét.)

 Az ISDS intézményi funkciója, döntQen, kettQs. 
Egyrészt, a jog rangjára emelt zsarolást valósít 
meg a tQkeberuházók korlátlan terjeszkedését gát-
ló nemzeti szabályozók (fogyasztó-, környezet-, 
egészségvédelem, élelmezés- és szociális bizton-
ság, stb.) felszámolására. Másrészt, az elmaradt 
haszon címén, aránytalanul súlyos kártérítési ösz-
szegeket szabnak ki a jogsértQnek nyilvánított 
állam terhére, amelyek elrettentQ hatásukkal elérik 
a nemzeti önvédelmi szabályozók feltétel nélküli 
kiiktatását. Nyilvánvaló: a tQkeszervezQdés ilyen 
jogi vértezetben teljesen egyenrangú az állammal, 
miközben a hatalma és erQfölénye az állam fölé 
helyezi Qt, akivel szemben – a teljes leigázásához 
– bármit „törvényesen” megtehet.
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 A „tQkeszabadság” – számos próbálkozása után 
– csak az EU AlapszerzQdésének (EUMSZ) a 
Lisszaboni SzerzQdéssel (2007) való módosításá-
val érhette el, hogy az uniós jog egyenlQségjelet 
tett a természetes és a jogi személy közé. (Ld. 
„Valamely tagállam jogszabályai alapján létreho-
zott olyan társaság, amelynek létesítQ okirat sze-
rinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti 
tevékenységének fQ helye az Unió területén van, e 
fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan el-
bánásban részesül, mint azok a természetes szemé-
lyek, akik a tagállamok állampolgárai.” EUMSZ 
54. cikke. MegjegyzendQ: ugyanez a cikk a non-
profit szervezeteket kizárja a jogegyenlQségbQl.)

4 Az AlapszerzQdés összefoglaló neve a követke-
zQknek: RSZ = az Európai Gazdasági Közösséget 
(EGK) létrehozó, 1957. III. 25-i és 1958. I. 1-jén 
hatályba lépett Római SzerzQdés, amit az EU 
hivatalos lapjában nem tettek közzé; EUSZ = 
az Európai Unióról szóló SzerzQdés az EGK-t 
alapító SzerzQdés (az 1957. III. 25-én kelt Római 
SzerzQdés) többször módosított normaszöve-
ge, amelyet az 1992. II. 7-én kelt Maastrichti 
SzerzQdés dátumával közölnek, jóllehet, azt több 
szerzQdés is módosította. (Az amszterdami, a 
nizzai és a lisszaboni szerzQdések.) A szerzQdést 
ld. magyarul: az EU Hivatalos Lapja C 326. 55. 
évf. 2012. okt. 26. 2012/C 326/01. sz.; EUMSZ 
= az Európai Unió M_ködésérQl szóló SzerzQdés, 
a 2007. II. 13-án kelt és 2009. XII. 1-jén hatályba 
lépett Lisszaboni SzerzQdés által módosított, majd 
egységes szerkezetben közzétett normaszöveg. 
(Ld. magyarul az elQzQ forráshelynél.) LSZ = 
Lisszaboni SzerzQdés az Európai Unióról szóló 
szerzQdés és az Európai Közösséget létrehozó 
szerzQdés módosításáról, amelyet Lisszabonban, 
2007. december 13-án írtak alá. (Hivatalos Lap 
306, 17/12/2007 o. 0001 – 0271)

5 Már az RSZ 70. cikke elQírta: „Törekedni kell 
a liberalizáció lehetQ legmagasabb fokának az 
elérésére. Egyhangúság kell azokhoz az intézke-
désekhez, amelyek a tQke szabad mozgására nézve 
visszalépést jelentenének.”

6 A „Tízek” a földjogi önrendelkezés szempontjából 
nem a 2004. V. 1-jén az EU tagjaivá lett összes 
államot jelentik, mert a velük együtt csatlakozott 
Ciprus, Málta és Szlovénia éppúgy mentesült 
földpiacának a tQke számára megnyitásától, mint 
a korábbi Tizenötök. A hét keleti belépQ ezért 
a késQbb csatlakozókkal kiegészülve (Bulgária, 
Románia és Horvátország) teszi ki a „Tízeket”.

7 A TTIP fQbb rendezési tárgyai – ahol a tQkeérdek 
érvényesítését szankciók is kikényszerítik – a 
következQk: élelmiszerbiztonság és -jelölés, GMO 
növényfajok köztermesztése, GMO takarmányt 
fogyasztó és hormonkezelt állatok hústerméke-
inek forgalmazása, a vegyi és mérgezQanyagok 
szabályozása, az egészségügy, a gyógyszerárak, 
az internet szabadsága, a fogyasztók védelme, 

az energiaszolgáltatás, az oktatás, a kulturális 
szolgáltatások, a szabványok, a szerzQi jogok, a 
földhasználatról és a természeti erQforrásokról va-
ló rendelkezés, a m_ködési engedélyek, a beván-
dorlás, a közbeszerzések, a szakmai továbbképzés, 
a magánélet védelme, továbbá más, közvetve 
érintett szegmensek.

8 Ld. pl. az Európai Bíróság iránymutatását az 
osztrák ügyben. (C – 452/01. 24.) E szerint, „…
bár az EUSZ 222. (most 345.) cikke nem teszi kér-
désessé a tagállamok jogát arra nézve, hogy meg-
határozzák az ingatlantulajdon-szerzés rendszerét, 
amely speciális rendelkezéseket ad a mezQ- és 
erdQgazdasági földek jogügyleteire, ez a rendszer 
alárendelt marad a közösségi jog alapvetQ szabá-
lyainak, beleértve a diszkriminációmentesség, a 
szabad letelepedés és a szabad tQkemozgás szabá-
lyait… Az EuB különösen fenntartja azt, hogy az 
ingatlantulajdon megszerzésére irányadó nemzeti 
intézkedések hatókörét az EUSZ azon rendelkezé-
seinek a megvilágításával kell értékelni, amelyek 
a tQkemozgásról szólnak.”

9 Ld. az uniós hatáskörök megosztásának és a 
tagállami hatáskörök elvonásának, sz_kítésének 
intézményi elemzését Tanka: Országvesztés… 
21–30. o.

10 Ez nem spekuláció, hanem pl. Kanadában megva-
lósított gyakorlat. Ott ui. az 1971. évi bevándor-
lási, majd az 1988. évi multikulturális törvényen 
alapuló, liberális bevándorlási politika hatására 
a korábbi gyarmatosítók leszármazóinak brit és 
francia lakossága pár évtized alatt kisebbségbe 
szorult a sokféle betelepülQk tömegével és eltérQ 
kultúrájával szemben.

11 Közismert nevén ez a diszkrimináció (a hátrányos 
megkülönböztetés) tilalma, amit a szakirodalom 
az uniós integráció pillérének tart.

12 Ld. pl. a Tízek 2003. IX. 23-i Csatlakozási 
SzerzQdését (Hivatalos Lap L 236, 23/09/2003 o. 
0017 – 0930. 12003T/TXT) I. rész, alapelvek, 5. 
cikk /3/ HL 19-20.)

13 Az OECD 1976-ban elfogadott, a „Nemzetközi 
beruházásokról és a multinacionális vállalatokról 
szóló nyilatkozatának” alapja – mint melléklet 
– a „TQkemozgások” cím_ liberalizációs kódex. 
Ebben az ingatlan tulajdonának megszerzésére 
fordított tQke már közvetlen tQkeberuházásnak, az 
ingatlan pedig – a forgalomképességét tekintve – 
tQkének minQsül.

14 A tQkeigényt az Egységes Európai Okmány 
(Single European Act, 1986) 3. cikke c/ pontja 
teljesítette, amely elQírta: „…a Közösség tevé-
kenységeinek… ki kell terjednie a személyek, a 
szolgáltatások és a tQke tagállamok közti akadá-
lyainak a megsz_ntetésére”. Ennek végrehajtására 
az Okmány 13. cikke az RSZ-t kiegészítette a 8/a. 
cikkel. E szerint: „a Közösségnek intézkedéseket 
kell hozni a belsQ piac fokozatos megszilárdítására 
az 1992. XII. 31-ig terjedQ idQszakon belül az RSZ 
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(felsorolt, a tQkemozgásra vonatkozó) cikkeivel 
összhangban és a SzerzQdés egyéb rendelkezéseire 
tekintet nélkül.”

15 Az I. melléklet II. része szerint, a tQke ingatlanbe-
fektetései a következQk: „épületek vagy telek vá-
sárlása, valamint épületek megépítése természetes 
személyek által nyereségszerzés vagy személyes 
használat céljából.” Fontos, hogy a teljes kör_ 
meghatározásban a föld (agricultural land) nem 
szerepel.

16 Az RSZ a tagállami polgár részére „lehetQvé 
teszi, hogy egy másik tagállam területén ingatlan-
tulajdont szerezzen és használjon, amennyiben 
ez nem ellentétes a 39. cikk (2) bekezdésében 
(a Közös Agrárpolitikára) megállapított elvek-
kel.”(54. cikk /3/)

17 A Tizenötöknél a CsSz még tárgyilag sem említi 
meg a földet, kivéve a Portugál Köztársaságnál. 
De az Q esetében sem a földjogi önrendelkezés 
elvonásáról van szó: a CsSz csak a hatályba lépése 
elQtt ott letelepült uniós polgárok korábban szer-
zett földtulajdonjogát ismeri el a szerzett jogok 
védelme és a diszkrimináció tilalma címén.

18 Ld. az AlapszerzQdés módosításait és az RSZ 67. 
cikkének (a tQkemozgásnak) a végrehajtásáról 
szóló 88/361/EGK (1988. VI. 24.) tanácsi irányel-
vet, az ún. „tQke-nomenklatúrát”.

19 A jogi analógiát csak egy ilyen rendelkezés képez-
heti le. Ui. amint a tQke szabad forgalmazásának 
bármely korlátozása tilos a tagállamok és harma-
dik országok között (EUMSZ 63. cikk /1/ b. pont-
ja), úgy a föld szabad forgalmát is tilos korlátozni 
vagy kizárni.

20 Ld. pl. Magyarország esetében „X. Melléklet. A 
csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott 
lista: Magyarország. 3. A tQke szabad mozgása.” 
(12003T/TXT Hivatalos Lap L 236, 23/09/2003 o. 
0017 – 0930. 2078. o.)

21 A „tQke-nomenklatúra” tanácsi irányelvét a 
Maastrichti SzerzQdés 1993. I. 1-tQl hatályon kívül 
helyezte.

22 A lakóhely szabad megválasztásának a joga az 
Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEM) alap-
ján alapvetQ jog. Ld. pl. a dán ügyet (C- 370/05. 
35-36.), amelyben az EUB ez alapján semmisítette 
meg a dán mezQgazdasági üzemtörvény kikötését, 
ami a külföldi üzemfenntartó gazda terhére is 
elQírta az üzem fekvése szerinti településen a leg-
alább 8 évi, állandó lakást.

23 Ld. pl. a C – 452/01. 29. ügyet.
24 Hogyan is érvényesülne a Tízek javára a CsSz 

„jogfolytonossági nyilatkozata”, ami garantálja 
az új tagállamnak a korábbiakkal azonos állam-
jogi státusát, amikor intézményesen megfosztják 
Qket attól a földjogi önrendelkezéstQl, ami a 
Tizennyolcakat megilleti.

25 Ld. a „világ-alkotmányjog” létrehozá-
sának törekvéseit a normatív és az analógiai 
konstitucionalizmus elmélete és gyakorlata alap-

ján. (Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami 
szuverenitás. MTA Law Working Papers 2014/13. 
MTA, Bp., 2014. 19. o.)

26 Ld. pl. Szirtes I. János nézetét. A szerzQ sze-
rint, a nemzetállam „…idejétmúlt forma, ma már 
teljesen m_ködésképtelen, sQt kontraproduktív”, 
„…számos egyedi nemzetállami érdek önálló je-
lentkezése csak krízisekhez, sQt világháborúkhoz 
vezethet”. „Ahhoz, hogy az emberiség közös 
érdekeit érvényesíteni lehessen, nagy, m_ködQ-
képes, egységes államokra van szükség, a mi ese-
tünkben például a politikailag egyesült Európára.” 
„A nemzetállam ugyanolyan sorsra jut, mind a 
törzsi, feudális, tQkés társadalmi berendezkedés.” 
Az „emberiségarcú világ” csak a nemzetálla-
mok eltakarításával jöhet létre. (Szirtes L. János: 
Nemzetállam: végveszély. http://nol.hu/velemeny/
nemzetallam-vegveszely-1585353)

27 A földhasználatot csak a pontosítás végett célsze-
r_ külön nevesíteni. Valójában ez a földtulajdon 
részjogosítványa, így a földtulajdonra irányadó 
szabály magában foglalja a földhasználatról való 
rendelkezést is.

28 Az általa kialakított ún. „alkotmányidentitási dokt-
rína” szerint, a tagállam jogosult a nemzeti alkot-
mánya alapján akár az uniós AlapszerzQdés, akár 
a CsSz jogsértései ellen fellépni és megtilthatja az 
ilyen jogi aktus adott államon belüli végrehajtását. 
(Ld. Grimm jogi nézetét a Souveränität. Herkunft 
und Zukunft eines Schlüsselbegriffs. [Berlin 
University Press, Berlin, 2009. 100 p.] c. köny-
vébQl, idézi Pokol Béla: i. m. 8.) Ez a felismerés 
több tagállamban az alkotmányjogászokat a haté-
kony védelmi eszközök kimunkálására ösztönzi. 
Szintén Németországban ez a doktrína ad jogpo-
litikai támpontot a TTIP diktátumával szemben a 
nemzeti önvédelemhez. Ld. prof. Siegfried Broß 
kritikai fellépését a TTIP által tervezett választott 
bíróság, az ISDS bevezetésével szemben. A szerzQ 
szerint ez az intézmény a német alkotmányba üt-
közik. (Dr. Siegfried Broß: Freihandelsabkommen, 
einige Anmer-kungen zur Problematik der privaten 
Schiedsgerichtsbarkeit. In: Hans Böckler Stiftung 
Mitbestimmungsförderung Fakten für eine faire 
Arbeitswelt | Report Nr. 4 - Januar 2015 | www.
boeckler.de 7)

29 Ld. United Nations Treaty Collection (UNTC) 
Chapter XXIII. Law of Treaties. 1. Vienna 
Convention on the Law of Treaties, Vienna, 23 
May 1969. Hatályba lépett: 1980. I. 27. Text: 
United Nations, Treaty Series, vol.1155, p. 331. 
és 1987. évi 12. tvr. a szerzQdések jogáról szóló, 
Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt 
szerzQdés kihirdetésérQl.

30 Az EUB iránymutatása szerint, mind a társu-
lási szerzQdés, mind a CsSz „a közösségi jog-
rend szerves részét képezik.” / Racke-ügy 41.) 
Továbbá: „a Bécsi Egyezmény nem kötelezQ sem 
a Közösségre, sem annak valamennyi tagálla-
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mára nézve…” (C-386/08. sz. ügy 42.) Érdemes 
tudni: az uniós jog nemcsak a tagállamok jogát, 
hanem a nemzetközi jogot is maga alá rendeli az 
ún. „elsQbbségi doktrína” alapján. E miatt még 
a BE-ben részes uniós tagállam sem hivatkozhat 
az EU valamely szervével szemben a BE adott 
rendelkezésére jogainak érvényesítése végett, mert 
a közösségi jog csak azt a nemzetközi jogforrást 
ismeri el magára nézve kötelezQnek, amit átvett 
(a „négy szabadság” követelményei szerint átala-
kított) és belsQ jogként kihirdetett, tehát az uniós 
jog részévé tett.

31 Részletesen ld. Tanka E.: Országvesztés… i. m. 
168–173.

32 Aki ezt történelmi nosztalgiának és politikai utópi-
ának tartja, gondolja végig: az Egyesült Királyság 
és a Holland Királyság velünk egyenjogú tagálla-
mai az Uniónak. Ez alapján pedig az EUMSZ 345. 
cikke szerinti önrendelkezésüket az államterületük 
földtulajdonának a szabályozására a történelmi 
közjogukkal gyakorolják, ami kizárja a föld ma-
gántulajdonát: az egész föld tulajdona a Koronáé, 
a földhasználó a földnek csak birtokosa lehet. 
Ez viszont fogalmilag kizárja a tQke földtulaj-
don-szerzési igényét: sem külföldi, sem belföldi 
természetes vagy szervezeti személy nem lehet a 
föld tulajdonosa.

 Az olyan állam pedig, amelynél a terület sérthetet-
lensége és a védelme bármely okból veszélyezte-
tett, arra törekszik, hogy alkotmányával a földma-
gántulajdon lehetQségét kizárja. Nem véletlenül, 
Izrael államterületének a 92%-a el nem adható 
állami tulajdon. Magyarországnak már a trianoni 
országvesztése óta törekednie kellett volna arra, 
hogy az államterülete meghagyott harmadára a 
történelmi közjogával éljen, és azt a Szent Korona 
védelme alá helyezze. Ha a közösségi jogsérelmek 
orvoslása visszaállítja Magyarország javára is 
az EUMSZ 345. cikke szerinti, törvényes önren-
delkezését, úgy a modern jogdogmatika kimun-

kálhatja történelmi közjogunk olyan intézményi 
alkalmazását, ami – a Szent Korona birtokrendjé-
hez hasonlóan – alkotmányos biztosítékokkal védi 
az államterület földjének az el nem idegeníthetQ 
minQségét.

33 A tagállamoknak a kormányképviselQk konferen-
ciáján való „közös megegyezése” jogértelmezésre 
szorul. A normaszöveg alapján ez nem az egyhan-
gú döntés követelménye, mert ez esetben az elQ-
írásnak kifejezetten utalnia kellene a tagállamok 
vétójogára, amint azt megteszi például a tQkeérdek 
javára, ha a rendelkezés visszalépés lenne az elért 
vívmányaihoz képest. A „megegyezés” viszont, 
érdekegyeztetésrQl szól, ami az egyes államok 
részérQl kompromisszumot is enged a többségi 
álláspont javára, amelynek alávetik magukat. A 
jogbizonytalanság e fontos kérdésben is fennáll, 
amit csak az EUB döntése oszlathatna el. Rendes 
felülvizsgálati eljárásra az EGK/EU történetében 
még nem került sor, így a gyakorlat a járható utat 
nem igazolhatja.

34 E téren reménykeltQ változások mutatkoznak az 
uniós polgári kezdeményezéseknél, amelyeket 
a civilizációs és a migrációs válság is felerQ-
sít. Az EU mindinkább öntudatra ébredQ pol-
gárai ma már korántsem olyan közönyösek a 
köz ügyei (pl. a vízközvagyon privatizálása, a 
nemzeti kisebbségek autonómiája, az USA–EU 
Szabadkereskedelmi Egyezmény megkötése stb.) 
iránt, amint azt a birodalmi gépezet a gazdasági 
világválság elQtt az ál-jóléti társadalom lesze-
relQ médiauralmával, a közérdek elrejtésével 
még könnyen elérhette. Napjainkban, egy-egy 
összeurópai ügyben, a közérdek érvényesítésére 
a polgárok akár több millió aláírást is összegy_j-
tenek. Ha felismernék, hogy a törvényes földjogi 
önrendelkezés visszaszerzése fontos elQfeltétel 
a nemzetállam megQrzéséhez, nyilván nem zár-
kóznának el az akaratuk és elkötelezettségük ez 
iránti kinyilvánításától.


