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3. fejezet - KÉT ÉVTIZED 
BIRTOKRENDEZÉSI 
TAPASZTALATAI 

1. 3.1 Bevezetés 

A politikai változásokkal Magyarországon 2,6 millió ha föld került magántulajdonba a privatizáció során. Ezen 

felül a termelőszövetkezetek privatizációja után összesen 5,1 millió hektár földterületnek lesz újra nevesített 

tulajdonosa. A kárpótlási földterületek és a tagi részarányok kiosztása után nagy gondot jelentenek a 

felaprózódott új földrészletek, ezek alakja, elhelyezkedése és az így kialakult új tulajdonviszonyok. 

A rendszerváltást követően – jórészt külföldi példák nyomán és segítséggel (német, holland) – elindultak 

birtokrendezési kezdeményezések, kísérleti programok (TAMA projektek, PRIDE, TALC), az agrártámogatási 

rendszerben is megjelent a birtokösszevonás célú földvásárlás és földcsere támogatása, és az önkéntes 

földcserék lehetősége is. Az önkéntes földcserék és a birtokösszevonás célú földvásárlás és földcsere támogatása 

gyakorlatilag nem hoztak érzékelhető eredményt. A kísérleti programok viszont igazolták, hogy a 

birtokrendezés kivitelezhető, a vidékfejlesztéssel (falufejlesztéssel) hazánkban is összekapcsolható. 

A megvalósult birtokrendezés eredményei mégis szerények, részben a pénzügyi források hiánya, részben a 

tömegesebb igény kielégítéséhez nem elégséges technikai-, szervezési feltételek, de mindenekelőtt a 

birtokrendezésre vonatkozó jogszabály hiánya miatt. A legnagyobb gondot mégis az jelenti, hogy a 

birtokrendezés a mai napig nem vált az agrárpolitika szerves részévé a földhasználók ez irányú igényét sem 

sikerült felkelteni, nem tapasztalták meg ösztönző erejét, illetve előnyeit. 

A modul tanulmányozása után Ön megismeri: 

a német segítséggel végrehajtott TAMA kísérleti projektet; 

a Sapard támogatással végzett kistérségi birtokrendezési projekteket; 

a holland kezdeményezésű TALC projekt eredményeit. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

birtokrendezési modellek tervezésére; 

érteni és magyarázni a magyar megoldás kényszerpályáját. 

2. 3.2 Tama1 projekt 

A feldogozott anyag támaszkodik dr. Wolfram D. Kneib ( a német Földértékelő Hivatal vezető) és dr. Riegler 

Péter (ny. Baranya megyei Földhivatal vezető) által vezetett kísérleti projekteket bemutató összeállításaira. 

A Földművelésügyi Minisztérium és a Németországi Szövetségi Köztársaság Élelmezésügyi, Mezőgazdasági és 

Erdészeti Minisztériuma között létrejött megállapodás értelmében az NSZK Kormánya segélyprogram 

keretében támogatta a Magyarországon kísérleti jelleggel indított, az NSZK tapasztalatokon és módszereken 

nyugvó általános birtokrendezési eljárást. (Riegler P., 1999, 2001, 2006) 

A megállapodás szerint a TAMA (Általános birtokrendezés Magyarországon) projekt keretében a német fél 

felvállalta: 

• az NSZK-ban több évtizede alkalmazott birtokrendezési eljárás, illetve módszer magyarországi adaptacióját; 

• a magyar szakemberek betanítását; 

• az előkészítő munkák végrehajtásában való aktív közreműködést a lehetséges megoldási variánsok 

elkészítéséig. 
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Az NSZK által felkínált módszer egy speciális informatikai rendszer, mely a mi fogalmaink szerinti 

birtokrendezésen túl alkalmas az átfogó falumegújítás, vidékfejlesztés, tájrendezés végrehajtására is. 

E szerint a német birtokrendezés célkitűzéseit a birtokösszevonási célú birtokrendezésen túl a következőképpen 

foglalhatjuk össze: 

• hosszú távon teljesítőképes természeti háztartás biztosítása; 

• a helyszínnek, a környezetnek és a piacnak megfelelő mező és erdőgazdaság biztosítása; 

• jó minőségű lakókörnyezet megteremtése és biztosítása; 

• a mezőgazdasági termelést kiegészítő ipari és szolgáltató tevékenység fejlesztése és megtartása. 

2.1. 3.2.1 A projekt folyamata 

Németországban ez az eljárás jelentős pénzügyi és szervezeti háttérrel biztosítja az előbb megfogalmazott célok 

teljesítését. Az már induláskor látható volt, hogy a német gyakorlat számunkra csak a megismerés szintjéig 

kezelhető. Mindazon feltételeket, melyeket az ott alkalmazott, átfogó birtokrendezés végrehajtásához biztosítani 

kell, Magyarországon még elérendő célként sem fogalmazhatjuk meg. 

A kísérleti munka során mindkét félnek meg kellett elégednie azzal az induló feltétellel, hogy nálunk egyelőre 

csak a birtokösszevonási célú birtokrendezés lehet az elérendő cél, és a közös munka során csak az ehhez 

tartozó feltételek meghatározására vállalkozhatunk, abban a reményben, hogy megfelelő fogadókészség eseten, 

lokális jelleggel ugyan, de érdemi rendezést is lehet végezni. 

2.1.1. 3.2.1.1 A TAMA Projektben résztvevő megyék, illetve települések 

Az FM Földügyi és Térképészeti Főosztálya 4 megyét, megyénként 4–4 községet jelölt ki, melyek a következők 

voltak. 

Baranya megye: 

Boly, Majs, Töttös, Nagynyárád 

Békés megye: 

Hunya, Kamut, Kondoros, Örménykút 

Pest megye: 

Érd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok 

Somogy megye: 

Balatonboglár, Fonyód, Ordacsehi, Szőlősgyörök 

A megyék, illetve községek kiválasztásánál az eltérő: 

• érdekeltségi, 

• helyzeti, 

• adottsági, 

• mezőgazdasági művelési és 

• birtokszerkezeti szempontokat vették figyelembe. 

2.1.2. 3.2.1.2 A végrehajtás 

A projekt 1994. évben indult. A kárpótlás még nem fejeződött be, a részarány földtulajdon-rendezés ugyan már 

elkezdődött, de a befejezéstől még nagyon távol volt. Ilyen körülmények között a legnagyobb bizonytalanságot 
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az érdekeltek részéről várható fogadtatás, a kárpótlással járó felfűtött hangulat, indulati elemek, az ésszerű 

gazdasági szempontokat háttérbe szorító szubjektivitás, a tagosítással szembeni ellenérzés, az újabb 

kollektivizálástól való félelem jelentette. 

2.1.3. 3.2.1.3 A résztvevők 

A minisztérium a német szakértői csoport javaslatát csak részben elfogadva határozta meg a feladat 

végrehajtásában közreműködő szervezetek, illetve a létrehozandó bizottságok körét. 

Eszerint a teljes körű koordinációt, illetve felügyeletet a minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztálya látta 

el. A helyszíni munkák irányítását és a német szakértői csoporttal való együttműködést az illetékes megyei, 

illetve körzeti földhivatalok vezetői biztosították. Az érintett községekben állandó jelleggel működő német 

szakértői csoport által javasolt bizottságok létrehozására nem került sor, hanem a kapcsolatot az érdekeltekkel a 

helyi önkormányzat és a földhivatalok tartották. 

Az együttműködés egy lényeges eleme a német szakértői csoporttal a számítástechnikai, informatikai 

együttműködésben nyilvánult meg, melynek keretében számítástechnikai eszközök beszerzésére, a német 

szoftverek adaptációjára és azok megismertetésére került sor. 

Az érdemi munka első lépéseként az önkormányzatok vezetőinek tájékoztatása történt meg, annak 

érdekében, hogy a falvak vezetőit akik a helyi lakosok véleményének alakítására meghatározó befolyással 

bírnak megnyerjük és partnerként magunk mellé állítsuk. 

2.1.4. 3.2.1.4 Falugyűlések 

Ezt követően valamennyi településen, falugyűléseken megtörtént a lakosság, az ingatlantulajdonosok 

tájékoztatása, az elvégzendő munka ismertetése, a várható előnyök felvázolása. 

A falugyűléseken kiosztott kérdőívek alapján kívánták előzetesen felmérni mérsékelt sikerrel a tulajdonosok, 

használók igényeit, elképzeléseit, javaslatait. 

Itt fogalmazódtak meg minden szélsőséggel együtt legközvetlenebbül az érintettek véleményei a 

birokrendezéssel kapcsolatban. Ezek közül a leglényegesebbek a következők voltak. 

• A tulajdonosok többsége igényli a birtokrendezést, és bízik annak eredményességében (ekkor még 1994-et 

irtunk). 

• Fenntartások jórészt az egyezségen alapuló birtokcserek gyakorlati megvalósíthatóságát illetően 

fogalmazódtak meg. 

• Általában bővíteni javasolták a projektben résztvevő községek körét, különös tekintettel a kölcsönös 

bebírásokra. 

• A csere alapját az AK érték képviselje, különleges esetekben azonban ez nem kielégítő, további érték-

meghatározó szempontok figyelembe vételét is kérték, például: lakóhelytől, közlekedési utaktól való távolság, 

melioráció stb. 

• Zavaró körülményként értékelték a még nem lezárt földárveréseket és a részarány földtulajdon 

rendezetlenségét. 

• Fenntartás és félelem fogalmazódott meg az újabb „kötelező erejű tagosítástól”. 

• A projektben résztvevő községek önkormányzatai megerősítették, hogy a tulajdonukba került vagy kerülő 

ingatlanok összevonásában közvetlenül érdekeltek. 

• Hasonló volt a helyzet a működő mezőgazdasági üzemek egy részénél, amelyek az általuk bérelt területeket 

kívánták összevonni. 

• Általános igényként fogalmazódott meg a saját tulajdonú ingatlanokon kívül a bérelt, illetve bérbe adott 

területek rendezése, összevonása. 

Valamennyi falugyűlésen igényként fogalmazódott meg: 
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• az árverések mielőbbi befejezése; 

• a részarány földtulajdon-rendezésnek mielőbbi befejezése, annak érdekében, hogy az így szerzett ingatlanok 

is részei legyenek az induló birtokrendezésnek. 

Megyénként az érdeklődés és a megítélés eltérő képet mutatott. 

• Baranya megyében: a fogadtatás egyértelműen pozitív volt; fenntartások, félelmek nem, vagy csak az 

egyezségen alapuló megállapodásokat illetően hangzottak el. 

• Békés megyében: a szélsőséges elutasítás és a feltétlen egyetértés fogalmazódott meg. Gondot itt a tanyás 

területek rendezésével kapcsolatban felvetett kérdések jelentettek. 

• Pest megye: a leginkább inhomogén összetételű és érdekeltségű tulajdonosi kör miatt a birtokrendezés 

végrehajthatósága itt volt a legbizonytalanabb. 

• Somogy megye: a Balaton part közelsége, a földárverésen elkelt szőlő területek értéke sajátosan befolyásolta 

a tulajdonosok együttműködési szándékát. 

Az első tapasztalatokat összegezve már látható volt, hogy a kísérletbe vont területek kiválasztása nem volt 

sikeres. Pest megyében a főváros közelsége, Somogy megyében a Balaton part és az ott kárpótlási árverésre 

bocsátott szőlő területek miatt a tulajdonosok eltérő érdekeltségét nem lehetett kezelni. Békés megyében a 

hagyományosan nagyüzemi, főleg hibrid kukorica szaporítóanyag termelés gátolta az eredményes munkát. 

Baranya megyében a földhivatal által kiválasztott községek viszonylag homogén érdekeltségű lakossága, az 

egész területre jellemző magas AK érték lehetőséget biztosított az eredményesebb, de csak lokális kiterjedésű 

birtokrendezés végrehajtására. 

2.1.5. 3.2.1.5 Adatgyűjtés 

A folyamatban lévő kárpótlási, részarány földtulajdon-rendezési munkák helyzetének felmérése mellett 

megtörtént: 

• az érintett területek térképeinek digitális állományának feldolgozása, 

• a privatizációban nem érintett területek digitalizálása, 

• az önkormányzati tulajdonok lehatárolása, 

• a talajminőségi osztályok feltüntetése, digitalizálása. 

Az aktuális ingatlan-nyilvántartási adatok a földhivataloknál a KDIR rendszerben rendelkezésre álltak. 

Tekintettel arra, hogy a német fél ragaszkodott egy prekoncepció jellegű vidékfejlesztési javaslat elkészítéséhez 

amelyet később Nagynyárád községet érintően el is készített további, ehhez kapcsolódó adatgyűjtésre került sor. 

Így beszerezték a területet érintő adatokat: 

• topográfiai térképek; 

• talajtérképek; 

• geológiai térképek (1:200 000 méretarányban); 

• légi- és űrfelvételek; 

• meteorológiai adatok. 

2.1.6. 3.2.1.6 Igények felmérése 

A földrendezéssel kapcsolatos tulajdonosi igények felmérése a többször megismételt falugyűlések tapasztalatai 

alapján és kérdőíves megkeresések segítségével megtörténtek. Amint az várható volt, az így szerzett 

információk elégtelenek voltak a birtokrendezési terv elkészítéséhez, ezért Baranya megyében kísérletképpen 
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un. földbörze megszervezésére került sor. A birtokrendezési eljárás alatt személyesen, telefonon az igényeket az 

érdekeltek bejelenthettek. Sor került valamennyi érdekelt személyes meghallgatására. 

Döntő szempont volt a személyes kapcsolattartás, amit a helyi önkormányzat együttműködésével, a helyben 

lakó földhivatali dolgozó segítségével tudtunk megoldani. Munkájának köszönhetően sikerült a többszöri és 

türelmes egyeztetések után az esetenként egymással ellentétes szempontok és szándékok között 

kompromisszumot találni. 

A bejelentett és kezelhető igények feldolgozása, a folyamatos egyeztetések eredménye alapján, táblánként 

előzetes birokrendezési terv készült. Amennyiben ezt az érdekeltek a többszöri finomítás után egybehangzóan 

elfogadták és aláírásukkal is megerősítettek, összeállt a véglegesnek tekinthető, valamennyi érintett tulajdonos 

egyetértésével találkozó birtokrendezési terv (elhelyezkedési terv). 

A birtokrendezési terv készítése során egyetlen esetben sem kerülhetett sor a táblahatárok módosítására, új utak 

nyitására. A birtokrendezési folyamatban az egyezség létrehozása csak a teljes önkéntesség alapján történhetett. 

Ez az a pont, amelynél eldől, hogy az adott községben a birtokrendezés valóban végrehajtható-e. Ha az 

egyezséget a községben dolgozó munkacsoport nem tudja létrehozni, a birtokrendezési koncepció – sajnos – 

megbukik. 

2.1.7. 3.2.1.7 Birtokrendezés végrehajtása, befejező munkák 

Azokon a településeken, ahol a birtokrendezést illető egyezség létrejött, ott elvégezték 

• a birtokrendezéssel érintett táblák geodéziai előkészítését; 

• az új földrészletek tervezését, az esetleges kiegészítő tervezési feladatokkal (út, vízelvezető árok, mezsgyék) 

együtt; 

• az új ingatlanok kitűzését, birtokbaadását; 

• az önkéntes földcsere alapján a szerződéskötéseket és a tulajdonjog bejegyzéseket. 

2.2. 3.2.2 A projekt tapasztalatai 

Az eddigi munkák során visszatérő kérdés volt (falugyűléseken is megfogalmazódott), hogy a projekt indítása 

nem volt-e túl korai? 

A kialakuló birtokszerkezetet ismerjük. Egyértelmű az is, hogy ilyen feltételek mellett nem lehet versenyt és 

piacképes és jövedelmező mezőgazdasági termelést folytatni. Két lehetőség között lehetne választani: 

1. néhány évig „kivárni” míg az új földtulajdonosok egy része saját kárán keresztül érzi meg a birtokrendezés 

elkerülhetetlenségét, vagy 

2. a társadalomban már látens módon meglévő igények kielégítésére előre felkészül az ágazat, és egy kísérleti 

munka tapasztalatai alapján fogalmazza meg azokat a feltételeket, elvárásokat, amelyek teljesítése kell ahhoz, 

hogy a jövőben jogszabállyal is alátámasztott, intézményesített birtokrendezés megindulhasson. 

A projekt az utóbbi megoldást kívánta felvállalni, annak tudatában, hogy az általános birtokrendezés 

magyarországi feltételei még jó ideig nem állnak rendelkezésre, de tapasztalataival, szerény eredményeivel 

segítséget nyújtson a döntéshozóknak. 

A kísérleti munka során szerzett tapasztalatokat összegezve a következőket lehetett megállapítani: 

• Az önkéntes földcsere, mint jogszabályi háttér, alkalmatlan átfogó, több tulajdonost, nagyobb területet érintő 

birtokrendezés végrehajtásara. 

• A német technológia es jogi szabályozás nem vagy csak részben alkalmazható magyar körülményeink között. 

• A birtokrendezés megindítása elkerülhetetlen, de ennek a folyamatnak mentesnek kell lennie minden 

kampány jellegű lebonyolítástól. 
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• Az eljárásban alkalmazandó csereérték körültekintő meghatározása feltétlenül szükséges, a mai piaci ár erre 

nem alkalmas, az aranykorona rendszer szintén nem megfelelő, főleg az eltérő művelési ágú földek 

cseréjének lebonyolítására. 

• A falvak általános anyagi és hangulati helyzetére tekintettel a munkák költségeit – ellentétben az ilyen 

esetben szokásos nemzetközi gyakorlattal – még részben sem szabad ma az érintett tulajdonosokra áthárítani. 

• Az eljárás hosszadalmas, folyamatos és alapos egyeztetéseket igényel a tulajdonosi szándékok 

megismerésére, a körülmények teljes felderítésére és ennek alapján a birtokrendezési javaslat előkészítésére 

és elfogadtatására. 

• Az eredményes birtokrendezéshez feltétlenül szükséges egy tartalék földalap létrehozása, a cserék 

lebonyolításához. 

• A birtokrendezés megindítása kizárólag a tulajdonosok, érdekeltek kérelmére történhet. 

• A birtokrendezés megindításának alapvető feltétele, hogy a tulajdonosok érdekeltek legyenek. Mindaddig, 

amíg az érintetteknek akár közvetlenül vagy közvetetten a végrehajtáshoz nem fűződik érdeke, nem látja be a 

birtokrendezésből fakadó előnyöket. 

• A birtokrendezés szakmai és részben technikai feltételei (szaktudás, mérés- és számítástechnikai felszerelés) 

mind a földhivatalokban, mind a földmérési vállalkozásoknál rendelkezésre áll. 

• Az eljárás során bebizonyosodott, hogy a birtokrendezés nem szűkíthető le csupán az egyes területek 

cseréjére, hanem a helyi körülményektől függően célszerű a környezetet kímélő földhasználat feltételeit is 

biztosítani. 

• Lényeges a birtokrendezés fontosságának, gazdasági jelentőségének hangsúlyozása a közvélemény felé az 

írott és elektronikus sajtóban. 

• A tapasztalataink alkalmasak arra, hogy a magyarországi birtokrendezés 

• jogszabályi, 

• szervezeti, 

• pénzügyi, 

• technológiai 

feltételeinek szabályozásához megfelelő támpontot adjanak. 

A teljes vidékfejlesztési programból idézünk, mely a birtokrendezés tervezéséhez felhasználható: 

1. „III. A vidékfejlesztési tárca kormányzati ciklusra vonatkozó középtávú (4 éves) céljai: 

Átfogó célunk olyan integrált vidékfejlesztési program megvalósítása, amely a természeti erőforrás-

gazdálkodás, a mezőgazdaság és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki vállalkozások együttes 

fejlesztésén keresztül széles rétegeknek nyújt esélyt a felemelkedésre. Egyúttal lehetőséget teremt természeti 

értékeink, tájaink, egy élhető környezet fenntartására, a kistelepüléseken élők életminőségét meghatározó 

tényezők átfogó javítására, a vidéki élet becsületének és vonzerejének helyreállítására. Ezen átfogó célrendszer 

– a helyi gazdaság és társadalom, a helyi közösségek megerősítésének és a hálózati gazdaság kialakításának – 

legfontosabb elemei, amelyekre a „nép-párti” agrár-, környezet- és vidékpolitika fejlesztési törekvései 

irányulnak, és amelyek a legsürgetőbb feladatokat adják, az alábbiak: 

1. a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása; 

2. a népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; 

3. az élelmezés- és élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság csökkentése; 

4. a vízbázisok, a talajok továbbá az élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; 
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5. helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság 

csökkentése; 

6. a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; 

7. a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.” 

A következő részcél keretén belül megvalósítandó: 

„IV/1. A föld- és birtokpolitika területén mindent megteszünk azért, hogy a termőföld nemzeti hatáskörben és a 

gazdálkodó családok kezében maradjon. A jogi továbbá a közgazdasági szabályozó rendszerrel a családok 

megerősítését szolgáló gazdálkodási formákat és megoldásokat részesítjük előnyben. A birtokpolitika 

középpontjába a családi/egyéni gazdaságokat és azok társulásait állítjuk.” 

3. 3.3 A TAMA 2 projekt 

A TAMA 2 Birtokrendezési Projekt szervezési felépítettségét, és ebből eredően az elvégzendő feladatokat 

illetően is lényegesen eltér a TAMA 1 feladatának szervezési oldalától. Az előbbiekben ismertetett kísérleti 

munka befejezését követően a minisztérium vezetésének döntése alapján – szintén német együttműködéssel – 

indult a SAPARD program által támogatott újabb ütem. A feladat azzal bővült, hogy három megye (Baranya, 

Somogy, Veszprém) egy-egy kiválasztott kistérségében a vidékfejlesztési szempontokat is érvényesítő munka 

induljon meg, és ennek része legyen az adott terület érintő birtokrendezés is. (Riegler P., 1999, 2001, 2006) 

3.1. 3.3.1 A projekt indítása 

A kibővített feladat új szereplők megjelenését is jelentette. A minisztérium részéről a Földügyi és Térképészeti 

Főosztály mellett a Vidékfejlesztési Főosztály látta el a koordinációs feladatokat. 

Az érdekelt földhivatalokon kívül beléptek a kistérségeket képviselő önkormányzatok, a kistérségi menedzserek, 

a kistérségek által felkért szakértők, megyei közgyűlési kiküldöttek és további, a munkákba bekapcsolódni 

kívánó vállalkozók, valamint e szakterületet képviselő kutatóintézmények képviselői. 

Tekintettel arra, hogy induláskor a vidékfejlesztési elképzelések még nem voltak egyértelműen tisztázottak, 

ezért közreműködésük céljait az alapelképzelések sérelme nélkül a következőkben foglalták össze: 

A projekt célja 

• A kiválasztott településeken a birtokrendezéssel kapcsolatos tényleges igények felmérése, 

• Az igényeknek az önkéntes földcsere szerinti végrehajtása, 

• figyelembe véve a teljes körű önkéntességet és az egyetértés létrehozását. 

• A birtokrendezési törvénytervezet tesztelése és 

• végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése annak érdekében, hogy ezek felhasználásával a 

későbbiekben a törvény végrehajtását szabályozó végrehajtási rendelet összeállítható legyen. 

• A kiválasztott településeken a birtokrendezéssel kapcsolatos tényleges igények felmérése és azoknak az 

önkéntes földcsere jogszabályi háttér szerinti végrehajtása, figyelembe véve a teljes körű önkéntességet. 

• A birtokrendezési törvénytervezet tesztelése és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése, annak 

érdekében, hogy ezek felhasználásával a későbbiekben a törvény végrehajtását szabályozó végrehajtási 

rendelet összeállítható legyen. 

• Annak kidolgozása, hogy a jövőben induló birtokrendezésekben a résztvevők körének, feladatának 

hatáskörét hogyan lenne célszerű szabályozni, azért, hogy a feladatot minél egyszerűbb szervezeti 

feltételek mellett, minél hatékonyabban lehessen végrehajtani. 

Különös súllyal kívánták vizsgálni a lehetséges földhivatali szerepvállalás körét és terjedelmét. Tisztázni kellett 

a kistérségi munkacsoportok feladatkörét, jogosítványait, a készítendő tájrendezési, területfejlesztési és 
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területrendezési tervek tartalmát, amelyek megléte a munkák indításának előfeltétele lett volna, illetve az ehhez 

felhasználandó, földhivatal által szolgáltatandó adatok részletes körét. 

3.1.1. 3.3.1.1 A falugyűlések 

Minden érintett községben esetenként többször is a falugyűléseket megtartották. A részvétel és érdeklődés eltérő 

volt. Egyértelműen megállapítható volt, hogy a korábbi tapasztalatokkal szemben nemcsak érdeklődés, hanem 

igény is volt a birtokrendezés indítására. 

Zavaró körülmény volt, hogy a falugyűléseken megjelent szakértői csoport részéről a kellő felkészültség és 

ismeretanyag hiányában félreérthető, nem a falusi ember nyelven megfogalmazott tájékoztatások hangzottak el. 

A néhány községben időközben a külső szakértők által elkészített vidékfejlesztési koncepcióra sem volt érdemi 

fogadókészség, pedig általában a helyi önkormányzatok igyekeztek segíteni ezt a munkát. 

Egyértelműen körülhatárolt feladat- és jogkörökkel, felkészült szakértőkkel, megfelelő minisztériumi 

támogatással lehet ilyen munkát indítani. Bebizonyosodott, hogy kellő erősségű jogszabályi háttér nélkül csak 

kis kiterjedésű, néhány földrészletet érintő rendezést lehet csak végrehajtani, de azt is csak aránytalanul nagy 

munkaráfordítás mellett. 

A jelenlegi birtokrendezési projektnél, eltérően az 1-es ütemnél tapasztaltakkal szemben, az eddigi adatok 

alapján úgy látszik, hogy a birtokrendezést lényegesen szélesebb körben igénylik, mint a korábbi években, ami 

érthető is, hiszen azóta a termőföld privatizációja befejeződött, az új birtokszervezeti struktúra működik, és 

működése során felszínre kerültek azok az ellentmondások, amelyek az elaprózódott birtokszerkezet 

hátrányaiból erednek. Az tapasztalható, hogy ennek megszüntetésében az új tulajdonosok kölcsönösen 

érdekeltek, és ez lehetőséget nyújt minden bizonnyal arra, hogy a birtokrendezést a korábbiaktól eltérően egy-

egy községben több táblára, nagyobb területre kiterjedően tudjuk végrehajtani. (Márkus B. 2007) 

Figyelmet kell szentelni a projekt keretében arra, hogy a birtokrendezés folyamatában a már létrejött Nemzeti 

Földalap (2001. évi CXVI. tv. a nemzeti földalapról, hatály: 2002. január 1.-től. Új törvényt alkottak: 2010. évi 

LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról, melyet a 4. modulban részletesebben ismertetünk.) által biztosított 

területek miként kapcsolhatók be, illetőleg hogyan biztosíthatók a birtokrendezés során csere alapként a Magyar 

Állam részéről így biztosított területek. 

Hazánkban eddig a SAPARD rendeleteknek megfelelően több, mint 200 kistérség programja készült el. A 

programok többsége megfelel a vidékfejlesztési modellek szerkezetének és célkitűzéseinek. Az alprogramok 

között - mezőgazdasági beruházások támogatása, a gazdaságok termékjavítása, az agrárstruktúra 

modernizációja stb. – fontos helyet foglal el a birtokszerkezet korszerűsítése, racionálisan hasznosítható 

birtokszerkezet kialakítása, a tájba illő, a természeti adottságoknak megfelelő termelésszerkezet kialakítása, a 

belső mezőgazdasági lehetőségek javítása, ingatlan-nyilvántartási szolgáltatás, földbörze szervezése. 

Sajnos, a programok finanszírozási okok, tőkehiány miatt eddig nem tudtak megvalósulni. 

4. 3.4 PRIDE kistérségi mintaprogram – holland 
támogatással 

A birtokrendezés előkészítését szolgáló minta program két kistérségben indult el Dunaföldvár – Paks és 

Kiskőrös térségében. A holland metodika alapján készülő munka a helyi szakemberek bevonásával, az 

érintettekkel történő egyeztetésre épülve a struktúraterv irányába mozdult el. Konkrét birtokrendezési vonzata 

nincs. A dunaföldvári térségben egy mintatelepülés kapcsán a termelési szerkezet változatainak agrárgazdasági 

költségszámításaira került sor. A munkák módszertani összefoglalója jelenleg készül. (Dorgai, 2004) 

A munka során a földhivatali közreműködés mellett kiemelt szerepe és felelőssége van a kistérségi 

menedzsereknek, akik a kistérség integrált fejlesztési programjának kidolgozói és megvalósításának 

koordinálói, A fejlesztési terv átfogó ismereteket szolgáltat a térség adottságairól és lehetőségeiről. A kistérségi 

menedzserek olyan hiteles, helyi szakemberek, akik optimális esetben élvezhetik e rendkívül kényes kérdésben 

– mint földkérdés – a gazdálkodók helyi földtulajdonosok bizalmát. 

Feladatuk, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak a földtulajdonosoknak a birtokrendezés lehetőségeiről 

fórumokat szervezzenek, összegyűjtsék a birtokrendezési igényeket, azokat rendszerezzék, összeegyeztessék a 
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térség terület-felhasználási, területrendezési terveivel és érvényesítsék a kistérségi agrárstruktúra- és 

vidékfejlesztési programokban foglalt célkitűzéseket. 

5. 3.5 A TALC projekt és célkitűzései 

A TALC projekt kiemelt jelentőségét az adja, hogy mielőtt elkészülne egy stratégiai terv, egy lokalizált 

térségben azt már ki is próbáljuk. Ennek az anyagnak az összeállítása a munkaértekezleteken elhangzott 

előadások alapján lett összeállítva. 

Magyar–Holland birtokrendezési együttműködés: a TALC projekt 

A problémakör megoldása céljából a magyar Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium es a holland 

kormány miniszteri szinten kezdeményezett együttműködést a holland szervezeti rendszer tapasztalatainak és 

bevált gyakorlatának hasznosítására a magyarországi birtokrendezésben. 

Az előcsatlakozási program keretében megvalósult birtokrendezési projektet a TALC rövidítés jelöli, amely 

mozaikszó az angol kifejezések kezdőbetűit tartalmazza: Technical Assistance to Land Consolidation (TALC). 

Magyar fordítása: „Műszaki segítségnyújtás a birtokrendezéshez.” 

A projekt általános célkitűzései: 

• a Magyar Birtokrendezési Stratégia építőköveinek felállítása; 

• az intézményi szerkezet átvizsgálása, a bevont intézmények megerősítése, valamint tréningek előkészítése; 

• kommunikációs terv készítése az intézmények közötti koordináció és kommunikáció érdekében. 

A Holland-Magyar TALC projekt együttműködés keretében három korábbi Stratégiai megbeszélésre is sor 

került: 2003. január 14-én, március 27-én és július 3-án. Számos lényeges vita- és döntési pontot fogalmazott 

meg a TALC csapat; a magas szintű (miniszteri) megbeszélés résztvevői irányt mutattak és döntéseket hoztak, 

melyek a birtokrendezés és a TALC további munkájához szükségesek 

A projekt nyitóműhelyét 2003 januárjában tartották az FVM-ben a holland kormány által kijelölt szervezetek 

[Dienst Landelijk Gebied (DLG) = Holland Földalap Szervezet es a Kataszteri Szolgálat] képviselői, valamint 

az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály és a megyei földhivatalok és más szakmai szervezetek, a FÖMI, 

a FAO, az NFA, a NymE Geoinformatikai Kar, az MTA, a VÁTI munkatársai részvételével. 

A projekt keretében magas szintű munkaértekezletek és szakértői szintű tréningek szolgálták a kitűzött célok 

elérését. Itt kell megemlítenem, hogy a releváns intézményekből számos szakember vett részt a hollandiai 

tanulmányúton és a TALC hazai tréningjein (Budapest, Mátészalka), nem csupán az FVM illetékes 

főosztályairól, hanem a kijelölt megyei és körzeti földhivatalok, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

(NFA) területi irodai részéről is. Ezen túl a tréningeken résztvevő szakértők három kísérleti projektet 

(Mátészalka kistérség, Vásárosnamény kistérség:Tiszaszalka–Kisvarsány, Makó kistérség) is kidolgoztak a 

képzés szempontrendszerének és a helyi igényeknek megfelelően. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

mintaterületek birtokrendezési projektterveit a körzeti földhivatali kollégák, a makói tervet az NFA munkatársai 

készítették. 

Szükségesnek tartjuk megemlíteni az „Európai Uniós kihívások a magyar vidékfejlesztésben” címmel 2005. 

március 4-én a Parlament felsőházi termében megrendezett nemzetközi konferenciát. A konferencia 

szekcióülésen több előadó számolt be a hazai birtokviszonyokról, a TALC projekt eredményeiről amely a 

birtokrendezési stratégia alapköveit rakta le. 

A leglényegesebb kérdéskörök (témák) különböző megállapítások és eldöntendő kérdések formájában 

fogalmazódtak meg. Ezek közül a legfontosabbak: 

• Milyen mélységű (milyen részletekbe menő, mekkora területre kiterjedő) birtokrendezést és milyen jogi 

alapokon tervezzünk megvalósítani? 

• Kis mértékű, önkéntes földcsere projektek dominánsan mezőgazdasági célkitűzéssel; ezek ma is lehetségesek 

(a Birtokrendezési Törvény nélkül is). 
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• Földcsere/koncentráció az NFA kezelésében lévő földeken belül (mintegy 1,3 millió ha), szétszórt földek 

vásárlásával és nagyobb, koncentráltabb parcellák újraeladásával (már lehetséges és működőképes, manapság 

az NFA törvényre alapul?) 

• Nagyobb méretű, integráltabb, törvényes birtokrendezési projektek, amelyek a jövőbeni Birtokrendezési 

Törvényre támaszkodnak, ebből kifolyólag csak pár éven belül lesznek működőképesek. 

• Milyen típusú (vidékfejlesztési célú, csak a nemzeti földalap területeire kiterjedő, esetleg a szűkebben vett 

birtokszerkezet átrendezésére koncentráló, de teljes körű, integrált) vidéki problémák oldhatók meg a 

birtokrendezéssel? 

• Mi lesz a domináns elem (szempont) a birtokrendezésben? (A FAO birtokrendezési irányelvei domináns 

elemként a teljes körű birtokrendezés lehetőségeire összpontosítanak, de lehetőség szerint tekintettel a 

vidékfejlesztési célok kielégítésére és az összhang megteremtésére a földalapot is érintő elemekkel. ) 

Mely területekre legyen prioritása a rendezésnek (a mezőgazdasági földhasználati szerkezet javítása érdekében): 

• relatíve kis családi gazdaságú területekre (3-10 ha) 

• olyan területekre, ahol közepes nagyságú családi gazdaságok vannak (10-30 ha) 

• relatíve nagyméretű (100 ha-nál nagyobb) farmokat tartalmazó 

• földekre? 

Időzítés és sikeresség 

• Nem minden területen teljes a privatizált földek tulajdonjog rendezésének folyamata; eléggé fejlett-e ez a 

folyamat ahhoz, hogy egy birtokrendezési projekt elindulhasson? 

• Az osztatlan közös tulajdonok problémája egy adminisztratív „időzített bomba” lehet: 

• Milyen prioritása kellene, hogy legyen a birtokrendezésnek az erdős területeken? 

• Milyen szinten kell irányítani a birtokrendezést? Mely szervezetek (nemzeti, megyei és helyi szinten) lesznek 

felelősek a projekt ösztönzéséért, előkészítéséért és kivitelezéséért? 

• Milyen prioritása lenne egy minisztériumok közötti koordináló birtokrendezési bizottság megalapításának 

(szükséges-e, indokolt-e)? 

• Mely FVM-főosztályoké (Földügyi, Vidékfejlesztési, Földművelésügyi) hivatalok, és/vagy szervezeteké 

(például NFA) lesz a felelősség? 

• Kell-e a minisztériumon belül egy új irányító szervezetet létrehozni? 

• (Hollandiában 1924-1995-ig központi, tárcaközi birtokrendezési szervezet működött, azóta megyei szinten 

történik az irányítás.) 

Hogyan lesz megszervezve a birtokrendezés (központi, megyei, helyi szinten)? 

• Egy intézményi hálózat önálló felelősséggel a különböző birtokrendezési szempontokra vonatkozóan. Ez 

meglévő szervezet (NFA megyei hivatalai, földhivatali hálózat, más megyei FVM hivatalok), vagy új hálózat 

legyen? 

• Egy vezető birtokrendezési intézmény (FAO szóhasználat szerint: felügyeleti/irányító ügynökség) legyen 

létrehozva (állandó és ideiglenes szakértői támogatással)? 

• A birtokrendezés finanszírozása és arányai? 

• Nemzeti, valamint megyei és helyi költségvetésből? Különböző minisztériumok és főosztályok költségvetését 

felhasználva/kombinálva a projektekben, vagy kialakításra kerül egy birtokrendezési költségvetés? 

• A megfelelő európai alapok igénybevételével, vagy anélkül? 
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• Az FVM (elkülönített, vagy az irányító szervhez rendelt) költségvetésből? 

• További kérdés – bármelyiken belül -: milyen legyen az arány az állam, az önkormányzatok és az érdekeltek 

között? 

• A többfunkciós mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás rendszereinek elterjesztése megoldható-e? 

• A termőföld mennyiségi és minőségi védelme érdekében tovább erősíteni a földvédelmi törvényi garanciákat 

és gazdasági eszközrendszere megteremthető-e? 

Ezek a kérdések a mai napon is érvényesek és a válasz még várat magára. 

6. 3.6 SAPARD program 

A SAPARD program megalapozását szolgáló kistérségi agrár- és vidékfejlesztési stratégiai tervekben több 

helyen fogalmazódik meg a birtokrendezés szükségessége, a különböző gazdasági beruházások, infrastrukturális 

fejlesztési igények gátló tényezőjeként. Mindezeket figyelembe véve a Vidékfejlesztési Programok Főosztálya 

2001-2003 között nyolc önként jelentkező kistérségben indította el a birtokrendezést megalapozó 

vidékfejlesztési programokat egységes útmutató alapján. 

Magyarországon a birtokrendezés szükségességét - a nemzetközi mintához hasonlóan - mind ökonómiai, mind 

ökológiai szempontok indokolják, ezért a kistérségi munkák a komplex adottságokra épülő kistérségi fejlesztési 

koncepció és kistérségi külterületi terv elkészítését foglalták magukban (Dorgai L., 2004). 

A vidékfejlesztési program legfontosabb célkitűzései a SAPARD programmal összhangban: 

• a vidéki térségekben élő lakosság megfelelő jövedelemszerzésének biztosítása a gazdasági bázis fenntartható 

fejlesztésével, diverzifikálásával, munkahelyteremtés serkentésével; 

• a gazdálkodó termelési profiljának a várható piaci lehetőségek jobb kihasználására irányuló tudatos bővítése; 

• a természeti adottságok, erőforrások védelme; 

• a falvakban élő lakosság életminőségének, esélyegyenlőségének javítása, az elvándorlás megelőzése; 

• a vidéki térség kulturális, történelmi jellemzőinek megőrzése; 

• a Közösségi Vívmányok és a Közös Agrárpolitika átvételének segítése; 

• a vidéki társadalom, a hagyományos családi élet értékeinek megőrzése, fejlesztése. 

A mezőgazdasági termelés jó működtetésének a betakarítható termék mennyiségének és minőségének egyik 

feltétele lehet a tartós beavatkozásokkal környezetet módosító melioráció, az ennek részeként megvalósuló 

terület- és vízrendezés (mindenütt, ahol a fajta igényeit a meglévő természeti környezet és adott technológia már 

nem képes kielégíteni). 

Napjainkban a földhasználati reform során (Dömsödi J., 2002.) is alapvető szerepe van a mező- és 

erdőgazdasági területek rendezésében, amelynek szintén szerves része a vízrendezés, a talajjavítás, amely a 

termesztéstechnológiával együtt valósulhat meg. 

A birtokrendezés feladatköre az elkövetkező években sajátos területekkel bővül, gazdagodik. 2003. októberére 

az érintett tárcák közreműködésével elkészült a Tisza árvíz-védekezési és kárelhárítási koncepció-terve a 

Vásárhelyi Terv. A komplex program az árvíz biztonságos elvezetésén túl kiterjed az érintett térség terület- és 

vidékfejlesztésére, az újtípusú tájgazdálkodás alkalmazására és meghonosítására az árapasztók területén, 

valamint a Tisza-menti térségek, települések infrastruktúrájának fejlesztésére is. Az új árvízvédelmi rendszer 

lehetőséget nyújt majd új típusú mezőgazdálkodáshoz, földhasználathoz és egy ökológiai hálózat kialakításához. 

A birtokrendezésnek a földművelésügyi tárca és az NFA aktív közreműködésével olyan tulajdon és 

birtokszerkezet kialakítását kell elérni, hogy akik eddig is a térségben művelték földjüket, ott maradjanak és 

hozzájussanak az őket megillető normatív támogatásokhoz is. (Szabó Gy., 2004). 

A birtokrendezés egyfajta konkrét igényét és időszerűségét tükrözi a Magyar Kormány által jóváhagyott 

1107/2003 sz. határozatot, amely a Tisza völgyének (és tágabb értelemben az egész ország) árvízvédelmi 
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biztonságát elősegítő program, valamint a terület regionális és integrált vidékfejlesztési terve is egyben. Az 

árvízkezelési program legkritikusabb része a művelhető területek alternatív hasznosítása és a földtulajdonosok 

kompenzációja. A földhasznosítás megváltoztatásakor fontos hangsúlyozni, hogy a művelhető területet – a 

termelés alapvető eszközét – és a természeti erőforrás értékét meg kell őrizni; a gazdaságos gazdálkodásnak 

folytatódnia kell. 

A meglévő feltételek értékelésében lényeges elem a vésztározók területén található ingatlanok szerkezetének 

felmérése. Természetesen ezeket a területeket is érintették a kárpótlások és a szövetkezeti földosztások. A 

földhivatalok ingatlan-nyilvántartási adataiból pontos információkat szerezhetünk a vésztározók jelenlegi 

tulajdonosi szerkezetéről, a földhasználati nyilvántartásból pedig a földhasználati formákról. Fontos aláhúzni, 

hogy a vésztározók tervezése és megvalósítása során kötelezően használni kell az FVM és szervezeteinek 

földrendezési, földnyilvántartási és földmérési adatait, beleértve a térinformatikai és távérzékelési adatokat is. 

A víztározók jövőbeni hasznosításának a tájrendezés és ökológiai hasznosítás módszereit alkalmazva a régió 

fenntartható fejlődését kell szolgálnia. A passzív végrehajtás helyett a cél egy olyan tulajdonosi hozzáállás 

kialakítása, amelynek eredményeként hatékony és környezetbarát módon hasznosítanák a víztározók területét. 

A Vásárhelyi Terv jól időzített végrehajtásához és a munkanélküliségi problémák megoldásához egyezségre kell 

jutni az érintett földtulajdonosokkal és felhasználókkal. Hangsúlyt kell fektetni az érdekeltekkel való 

kommunikációra, az információk terjesztésére, a tudatosság és a fogadókészség erősítésére a teljes folyamat 

során. 

Dorgai László a 2006-ban megrendezett agárdi fórumon elhangzott „A táj- és a földhasználat váltás 

birtokrendezési vonatkozásai a tiszai hullámtéren” előadása a birtokrendezés időszerű feladataihoz kapcsolódik. 

Az előadás az árvízveszély mérséklésének lehetőségeit tárgyalta és kitért az érdekek motiváló szerepére. Az 

elvégzendő feladatok ismertetése után kiemelte a hullámtéren végzendő birtokrendezés szükségességét. 

Rámutatott arra, hogy elsődleges a védelmi funkció (tájvédelem, árvízvédelem), amelyhez elengedhetetlen a 

gondozottság, rendezettség, tiszta tulajdoni- és korlátozott használati viszonyok. 

Evvel részletesebben a 8. modul foglalkozik. 

7. 3.7 A birtokrendezési kísérleti eljárások 
tapasztalatai 

A kárpótlási folyamat (a tulajdonviszonyok rendezése érdekében és az állam által az állampolgárok 

tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlása) és a részarány-földtulajdon (a korábbi 

termelőszövetkezeti tagok tulajdonában álló, a természetben el nem különített területek) rendezésének 

végrehajtása folytán kialakult birtokszerkezet mind a földmérési alaptérképeken, mind az ingatlan-

nyilvántartásban nagyrészt feltüntetésre, rögzítésre került. Ezek együttvéve megfelelő alapot nyújtanak ahhoz, 

hogy a birtokrendezés jövőbeni – a kutatás célkitűzéseiben említett – modelljét megtervezzük, annak 

messzemenő hangsúlyozásával, hogy a kialakítandó modellt a helyi és a piaci viszonyokhoz egyaránt illeszteni 

kell, az ökológiai és ökonómiai tényezők messzemenő figyelembe vételével. 

Sajnos a kísérletben résztvevő településeken az önkormányzatok egy része és a gazdálkodóknak is egy része 

érdektelen volt a birtokrendezésben. Az önkormányzatok azért, mert mezőgazdasági termelő tevékenységet nem 

folytatnak, termőföldtulajdonukat bérbeadás útján hasznosítják, a gazdálkodók pedig azért, mert földtulajdonnal 

személyenként csak 300 ha mértékéig rendelkezhetnek. 

Magyarországon az „agrárolló”, a támogatási kondíciók miatt a versenyképes üzemméret határát, a 17 – 20 

hektáros EU átlaggal szemben (több) száz hektárban kellene megvonni. A 7. modul tárgyalja részletesebben. 

A TAMA projekt a kísérleti végrehajtása során arra választ adott, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás 

alkalmatlan a birtokrendezési eljárás lefolytatására. A német technológia és a jogi szabályozás csak részben 

alkalmazható a magyar körülmények között. 

Az egyik legfőbb tapasztalat az is, hogy birtokrendezési eljárásban alkalmazandó csereérték egyértelmű 

meghatározása elengedhetetlen. A jelenlegi földpiaci árak ma még egyáltalán nem alkalmasak az érték 

meghatározására, de ezzel még egy ideig számolnunk kell. Nem alkalmazható teljes értékűen az aranykorona (a 

talaj minőségét kifejező másfélszázados értékmérő) sem, mert ez csak közelítő minőséget kifejező mutatószám, 

különösen igaz ez az eltérő művelési ágak tekintetében. 
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A birtokrendezési eljárás költséges, amelynek összege az érdekeltekre nem hárítható át, ezért az állam 

szerepvállalása nem kerülhető meg. 

A kísérletek arra is egyértelmű választ adtak, hogy a birtokrendezési eljárás hosszú és akár, évtizedekig tartó 

folyamat, mert a tulajdonosi akarat, szándék felismerése időigényes. 

A birtokrendezési eljárás kezdeményezése természetesen csak többségi akaraton alapulhat. Eldöntendő kérdés, 

hogy ez a többség a tulajdonosok számában (vélhetően 60-70 %), vagy a terület mértékében jusson-e 

kifejezésre. 

Kikristályosodott vélemény az is, hogy a birtokrendezést együtt kell kezelni a településrendezéssel, a 

tájrendezéssel, a környezetkímélő földhasználattal és a vidékfejlesztéssel. 

A kísérleti programok, továbbá az agrártámogatási rendszerben megjelent birtokösszevonás célú földvásárlás és 

földcsere támogatása, valamint az önkéntes földcsere lehetősége együttesen sem hozott érzékelhető eredményt. 

Az okok között a pénzforrás hiánya, a nem kielégítő technikai-, szervezési feltételek és a birtokrendezésre 

vonatkozó jogszabály hiánya említhető. 

Új-, hosszutávú-, – több kormányzaton átívelő – nemzeti érdekeket szolgáló, agrárstratégiára lenne szükség 

(lásd. 1. modulban irtakat). 

8. 3.8 Az intézményesített birtokrendezés 

A Birtokrendezési stratégiában felvázolt forgatókönyvek előnyeit, hátrányait, kapcsolódó vonzatait mérlegelve a 

második forgatókönyv, vagyis az „Intézményesített birtokrendezés (mérsékelt ütemű, de érzékelhető 

eredményt hozó, „látható”) birtokrendezés” tekinthető reális célkitűzésnek, a mostani társadalmi-gazdasági 

viszonyok között megvalósítható birtokrendezésnek. (Dorgai, 2004). Ekkor gondolták úgy, ma már más a 

helyzet, mivel közben 2011-ben megszűnhet a móratórium. 

8.1. 3.8.1 Követendő elvek 

• Az elveknek meg kell jelennie a törvényi szabályozásban és a különféle nemzeti tervekben és programokban 

is. A legfontosabb elvek a következők: 

• a helyi kezdeményezések felkarolása, segítése (az önkéntes földcseréket is a birtokrendezés részeként 

tekintjük), 

• a folyamatot előzze meg a birtokrendezésről szóló tanulmányterv elkészítése, 

• a földrendezést nem tanácsos siettetni, a befejezést erőltetni, de kerülni kell az elhúzódást is (5-6 év 

elfogadható), 

• bár arra kell törekedni, hogy a birtokrendezés minél nagyobb területi kiterjedésű legyen, de csak addig, amíg 

az érdekegyeztetést, a „kivitelezést” nem hátráltatja (túl nagy méretű ne legyen), egyébként célszerű több 

ütemben gondolkodni, 

• birtokrendezés állami támogatással ugyanazon a területi egységen (település, a település meghatározott része) 

egyszer, újabb rendezés csak 15 év elteltével valósítható meg, 

• a földhasználat (földhasználók) szempontjai elsődlegesek, törekedve a tulajdon- és használat közelítésére, 

• tekintettel kell lenni a földtulajdonosok, földhasználók érzelmi kötődésére is, 

• hatékony munkához szükséges a helyi önkormányzatokkal való szoros együttműködés (a helyi viszonyok, 

különösképp rendezési tervek ismerete, a lakossággal való kapcsolat miatt), 

• a birtokrendezés elrendeléséhez az érintettek (tulajdonosok és területhasználók) 60%-ának akaratával 

(kérésére) rendelhető el, 

• nem csak a közvetlen érdekeltek (földtulajdonosok, földhasználók) bevonására kell törekedni (helyi civil 

szervezetek, falugazdászok) és célszerű hasznosítani a földhivatali határszemlék anyagait is, 
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• a birtokrendezés társfinanszírozású tevékenység (állami-közösségi támogatás, és az érintettek hozzájárulása), 

• a birtokrendezés szorosan kötődjön a vidékfejlesztési elvekhez, és az elveket megvalósító vidékfejlesztési 

programokhoz, 

• az értékarányos csere az aranykorona korrigált értékeivel történjen, 

• a földrendezést össze kell kapcsolni az osztatlan tulajdon felszámolásával, 

• biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét. 

Jogi környezet 

Sikeres birtokrendezés egyik alapfeltétele a jogi környezet kialakítása, mely magában foglalja a 

birtokrendezésről szóló törvény megalkotását, a végrehajtást szabályozó rendelet kidolgozását, a kapcsolódó 

jogszabályok módosítását és a birtokrendezést lebonyolító szervezetekkel-személyekkel támasztott 

követelmények megfogalmazását. 

Intézményesítés 

Pénzügyi forrásigény és fedezete 

• A birtokrendezés költséggel jár és a következő elemekből tevődik össze: 

• Egyszeri költségek (az intézményhálózat kialakítása, bővítése – állami költségvetésből, esetleg EU 

támogatásból fedezhetők) 

• Folyó évi kiadások (az intézményrendszer fenntartásának évi költségei, tájékoztató anyagok, kiadványok, 

tanfolyamok – állami költségvetésből) 

• Az eljárással kapcsolatos külön költségek (helyi birtokrendezési bizottságok működtetése, adategyeztetés, 

szakértők alkalmazása, tervezési díjak, kivitelezés költségei). 

Az egyszeri és folyó évi költségek egy része a költségvetés számára megtérül, ha az ingatlan-nyilvántartási 

bejjegyzés illetékköteles (vagy akár kedvezményes). Az eljárással kapcsolatos külön költségeket (vagy azoknak 

nagyobb hányadát) az érintettek viselik (földtulajdonosok, földhasználók, nagyobb projektek). Ezeket a 

költségeket egy létrehozandó külön alap a Birtokrendezési Alap megelőlegezi azzal, hogy az eljárás 

befejezését követően az érdekeltek a költségeket az alap számára befizetik. A birtokrendezés vonzóbbá tétele 

érdekében megfontolandó, hogy az eljárással kapcsolatos külön költségek finanszírozását kedvezményes 

kamatozású hitelkonstrukció segítse. 

Arra is kell számítani, hogy az értékarányos csere nem mindig biztosítható, a hátrányt szenvedők 

kártalanításának igénye is felvethető a Birtokrendezési Alapból. 

A birtokrendezés költsége a helyi viszonyoktól (így például az érintet terület, a birtokok tagoltsága) is függ, 

hektáronként átlagosan mintegy 30 ezer forintnyi összegben határozható meg (ez azonban nem tartalmaz 

vidékfejlesztési feladat-finanszírozást). 

8.2. 3.8.2 Prioritások és intézkedések 

8.2.1. 3.8.2.1 A birtokrendezés jogi megalapozása (1. prioritás) 

A birtokrendezésről szóló törvény (és a végrehajtási rendelet) megalkotása 

A birtokrendezést törvényi szinten kell szabályozni, építve a korábban kidolgozott törvénytervezetre. A törvény 

főbb tartalmi részei: 

• Általános rendelkezések (A törvény tárgya, a birtokrendezés célja, a birtokrendezés fogalma, a birtokrendezés 

feltételei, a birtokrendezésbe nem vonható területek). 

• A birtokrendezés elrendelésére irányuló eljárás (előzetes eljárás). A megyei földhivatal feladatai az előzetes 

eljárásban. 
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• Az előkészítő eljárás (A birtokrendező bizottság összetétele, működése és feladatai; az ingatlanok értékének 

megállapítása; tulajdonjogi korlátozások). 

• A birtokrendezés lezárása. (Birtokrendezési terv; az új birtoktestek kialakítása; a földrészleteket terhelő jogok 

rendezése; kártalanítási terv; a kártalanítás módjai; a birtokrendezési terv közzététele). 

• Tulajdonváltozási dokumentumok elkészítése. Jogorvoslati eljárás, birtokbaadás. 

• A birtokrendezési költségek fedezése. Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és illetéke. 

• A birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 

Kapcsolódó jogszabály-módosítások 

• Néhány jogszabály módosítása is szükséges, melyek közvetett módon kapcsolódnak a birtokrendezéshez, 

azzal a céllal, hogy: 

• a mezőgazdasági birtokok további osztódását meggátolják (öröklés korlátozása, PTK), 

• a földszerzésben előnyben részesítsék a főfoglalkozású gazdálkodót, a szomszéd gazdálkodót (földtörvény), 

• a főfoglalkozású gazdálkodó elő-bérleti jogot (korábbi bérlővásárlási jog) szerezhessen (földtörvény). 

A birtokrendezéshez szükséges információk elérésének szabályozása 

Azt kell szabályozni, hogy mely információkhoz ki- és milyen feltételekkel juthat hozzá, a megszerzett adatokat 

tárolhatja-e, ha igen milyen feltételekkel, tekintettel az adatvédelem követelményeire is. 

Az értékarányos csere módszerének (és összetevőinek) kidolgozása 

A kataszteri tisztajövedelmet kifejező AK rendszert a földhivatalok folyamatosan aktualizálják, a csereérték 

meghatározásának alapjául szolgáló jobb értékszámot nem ismerünk. Azt is igaz viszont, hogy az aranykorona 

önmagában, illetve a nyilvántartási értékkel nem alkalmas értékarányos csere közvetítésére, vagyis a 

birtokrendezéshez korrekcióra szorul. A korrekcióban elsősorban mérlegelendők: 

• az adott helyen a termőföld iránti kereslet, az ezzel szorosan összefüggő földár, 

• konkrét értéknövelő, illetve értékcsökkentő tényezők (tábla mérete-, alakja; közúttól való távolság, a tábla 

megközelíthetősége, a művelhetőségre hatást gyakorló tényezők), 

• a földhasználatot érintő korlátozások (például védett, vagy védelemre tervezett terület). 

Az osztatlan földtulajdon felszámolása 

Az osztatlan tulajdon gyors- és teljes-körű felszámolására annak pénzügyi terhe miatt nincs reális esély, a 

birtokrendezésbe vont területeken a birtokrendezéssel együtt megvalósítható. 

Követelmények, szakmai elvárások megfogalmazása 

Alacsonyabb szintű jogszabályban (rendelet) egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy a birtokrendezésben 

közreműködőkkel szemben (szakterületenként) milyen követelményeket (többek között: képzettség, 

tanfolyamokon való részvétel) támasztunk. 

8.2.2. 3.8.2.2 A koordináló intézmény kialakítása, a kapcsolódó 
intézményrendszer modernizálása (2. prioritás) 

Az irányító, koordináló szervezet létrehozása (központi és helyi) 

A birtokrendezés lebonyolításának szervezeti rendszere sokrétű kapcsolatot mutat, melynek egyik végpontján a 

központi koordináló szervezet (Földügyi- és Térképészeti Hivatal, vagy Földbirtok-politikai Kormánybiztos 

Titkársága), a másik végpontján a Helyi Birtokrendezési Bizottság áll, a kapcsolódó egyéb hivatalok, illetve 

szervezetek: földhivatalok, FÖMI, NFA. 
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A szervezetek modernizálása a technikai-műszaki feltételek javítására, az adatátvitel korszerűsítésére irányul. 

Műszaki-technikai, informatikai és munkahelyi feltételek javítása a földhivataloknál 

A földhivatalok a mai feladataik ellátására jórészt alkalmasak, a jelentősen megnövekvő igények kielégítésére 

nem képesek. A náluk végzett konkrét felmérésekre tekintettel tervezhető meg, hogy melyik hivatalnál milyen 

mértékű- és jellegű (például informatikai háttér fejlesztése, a munkavégzési feltételek javítása, esetleg 

létszám)bővítés szükséges. 

Földhivatali dolgozók továbbképzése, a képzési anyag összeállítása 

A képzés-továbbképzés elsődlegesen a földhivatali hálózat vonatkozó területein dolgozó szakemberekre irányul, 

de kiterjed az NFA irodák-, a Megyei Földművelésügyi Hivatalok, települési önkormányzatok érintett 

dolgozóinak és az érintett településeken felállítandó birtokrendezési bizottságok tagjainak képzésére is, 

célirányosan összeállított tanagyaggal, tanfolyami rendszerű képzés keretében. 

A földárakra és bérleti díjakra vonatkozó adatbázis kialakítása 

Elsősorban tájékozódó-tájékoztató, iránymutató céllal készülhet, de egy megbízható adatbázis egyben 

elősegítheti földpiac élénkülését is. 

Az adatbázisok összekapcsolása, a hozzáférési feltételeinek kimunkálása 

Egyrészt azokról az adatokról van szó, melyek a földtulajdonosokra, a földhasználókra és a földterületekre 

vonatkoznak, másrészt olyan térképi állományokra, melyek a birtokrendezéshez nélkülözhetetlenek. Bár ezek az 

adatok több helyen találhatók, összekapcsolásuk technikailag viszonylag egyszerűen megoldható. Szigorúan kell 

szabályozni az adatokhoz való hozzáférés módját és lehetőségét (a jogosultságot), feltételeit. 

8.2.3. 3.8.2.3 Pénzügyi- és egyéb feltételek megteremtése (3. prioritás) 

Forrásteremtés a megvalósításhoz (és a források koordinálása) 

A műszaki - technikai - szervezési feltételek kialakításnak, illetve megteremtésének költségét az állami 

költségvetés vállalja. A tulajdonjog átvezetése kedvezményes eljárási illetékkel történik. A konkrét lebonyolítás 

költései (helyi bizottságok működtetése, szakértők alkalmazása) a földtulajdonosokat és földhasználókat 

terhelik, az érintett terület tulajdona- és használata arányában. 

A nagyobb projektek környezetében a birtokrendezés feltételeinek megteremtése 

8.2.4. 3.8.2.4 Társadalmi elfogadtatás és felkészítés, a tudatosság erősítése (4. 
prioritás) 

Az érdekegyeztetés mechanizmusának kidolgozása 

Elsősorban külföldi példák nyomán olyan ajánlást kell kidolgozni, mely forgatókönyv-szerűen összegzi a 

hatékony érdekegyeztetés mechanizmusát (módszer, folyamat, résztvevők köre, legkedvezőbb időpontok, 

alkalmazandó segédeszközök). 

Tájékoztatás, felvilágosítás, a program népszerűsítése 

A jellegét tekintve kétféle tevékenységről van szó. Egyrészt szükség van általános tájékoztatásra, hírverésre (mi 

a földrendezés célja, hogyan valósul meg, az érdeklődök kihez fordulhatnak bővebb információért, stb.), 

figyelemfelkeltésre, felvilágosításra (nyomtatott- és elektronikus sajtó, internetes honlap, tájékoztató füzetek, a 

hírműsorok lehetőségeinek hasznosítása). Másrészt konkrétabb tájékoztatásra is szükség van az érintett 

településen (hogyan alakul meg a helyi földrendező bizottság, kikből tevődik össze, milyen ütemtervben 

gondolkodnak, stb.), falugyűlések és egyéb rendezvények keretében. Más szóval kommunikációs stratégiára is 

szükség van. (Lásd a 21. modult). 

A földpiac élénkítése az új szabályozás szerinti NFA közreműködésével (keretében) 

Az élénkebb földpiac erősíti a birtokrendezés iránti igényt. Az NFA kezdeményezései (földért életjáradék) 

kiterjeszthetők, főként a források bővítésével. 
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8.3. 3.8.3 Várható hatások (a birtokrendezés célterületei) 

• spontán kezdeményezések felvállalása 

• felszíni vonalas infrastruktúra (út, vasút), országos jelentőségű logisztikai központok, stb.; 

• vidékfejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó (különösen: LEADER és falumegújítás); 

• NATURA 2000, (környezet- és élőhely)védelmi területek; 

• VTT által érintett területek (különösen vésztározók- és hullámtér); 

• mezőgazdasági üzemek telephelyeinek (különösen új telephelyek) környezete; 

• megvalósuló települési- és területrendezési tervek; 

• külföldiek tulajdonszerzésének várható hatása. 

8.4. 3.8.4 Hatásindikátorok 

Az indikátorok arra szolgálnak, hogy a birtokrendezés hatásai adatszerűen kimutathatók legyenek. A főbb 

indikátorok: 

• Egyéni (természetes személyek) földtulajdonosok száma; 

• Az egyéni földhasználók száma; 

• A földterület megoszlása a földhasználók gazdasági formája szerint; 

• Átlagos birtokméret (használt földterület) gazdasági formák szerint; 

• Földrészletek száma; 

• Átlagos parcellaméret (szélesség, hosszúság, terület, AK érték); 

• Birtokrendezésbe vont terület, művelési áganként (ha); 

• Ténylegesen rendezett terület, művelési áganként (ha); 

• A birtokrendezésben érintett: 

• földtulajdonosok száma, 

• földhasználók száma, gazdasági formák szerint; 

• A birtokrendezéssel érintett települések (méretkategóriák szerint). 

9. 3.9 Fogalomtár, tárgymutató 

német program 

koncepció és módszer 

együttműködés (német – magyar ) 

tartalom 

cél 

javaslat, hozzájárulás 

szervezés 
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tervezés 

egyeztetés 

számítógépes feldolgozás 

tapasztalatok 

kistérségi eljárás 

SAPARD program 

vidékfejlesztési stratégia 

hatásindikátorok 

10. 3.10 Összefoglalás 

Az itt bemutatásra került magyarországi kísérleti projektek tapasztalatai jól hasznosíthatók a várhatóan 

megalkotásra kerülő birtokrendezési törvényben. 

A földkérdésben való döntés Magyarországon nehéz, feladata volt a mindenkori állami és politikai vezetésnek. 

A birtokrendezésnek az adott kistérség, illetőleg községekre vonatkozóan elkészített területfejlesztési, terület-

felhasználás koncepciók, illetőleg részletes külterületi rendezési terv által meghatározott elképzelésekbe kell 

beilleszkedni. Ez azt jelenti, hogy egész községre kiterjedő részletes általános birtokrendezés csak ezeknek a 

dokumentációknak a birtokában, illetőleg figyelembe vételével kezdhető meg, illetőleg hajtható végre. 

A külterületi rendezési tervek egy hosszabb távú koncepció feltételeit, illetőleg megoldását szolgálják, amelyek 

érdemben figyelembevételre, illetőleg felhasználásra akkor kerülhetnek, ha a ma még nem hatályos 

birtokrendezési törvényt a parlament elfogadja, illetőleg ennek figyelembevételével kerül sor majdan az egész 

község területét, vagy községcsoportok teljes területét átfogó birtokrendezésre. Ettől függetlenül a 

birtokrendezések jelenlegi stádiumában is figyelembe kell venni mindazokat az alapvető elképzeléseket és 

feltételeket, amelyek a racionális és jövedelmező mezőgazdálkodás feltételeit a kialakítandó földrészletek 

megközelítését a felszíni csapadékvíz, illetőleg talajvíz elvezetését a sok helyütt erősen tapasztalható erózió 

megszüntetését, valamint a környezetvédelmi szempontok betartását biztosítják. 

Ellenőrző kérdések 

1. A földrészletek száma, nagysága, alakja és szétszórtsága miért indokolja egy általános birtokrendezés 

előkészítését? 

2. A TAMA Projekt tartalma, célja és az elvégzendő feladatok. 

3. Van-e különbség a TAMA 1 és a német településrendezési programok között? 

4. Melyek a TAMA 1 Projekt eddigi tapasztalatai? 

5. Miben különbözik a TAMA 2 projekt a TAMA 1-től? 

6. Milyen módon hasznosíthatók a TALC projektben megfogalmazott célkitűzések? 

7. Milyen projekteket hajtottak végre a SAPARD támogatás keretében? 

8. A kísérleti projektek eredményei miként hasznosíthatók egy birtokrendezési folyamat megtervezésében? 

9. Milyen eljárásokkal lehet napjainkban birtoktagokat kialakítani ? 
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