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5. fejezet - A magyarországi 
birtokszerkezet, birtokrendezési 
stratégia 

1. 5.1 Bevezetés 

A magyarországi birtokszerkezet, birtokrendezési stratégia modul keretében bemutatjuk Magyarország 

birtokszerkezeti sajtosságait, a rendszerváltással összefüggő jellemzőket, a birtokrendezést szolgáló projekteket 

és a jövőbeni birtokstruktúra és birtokrendezés kérdéskörét. A modul alapjául a Dr. Dorgai László által 

szerkesztett ’’A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása’’ könyv szolgált. 

Ön a modulból megismeri 

• a magyar birtokrendszer fejlődését 

• a rendszerváltás utáni birtokpolitika jellegzetességeit 

• a birtokrendezést szolgáló projekteket 

• a jövőbeni lehetséges birtokstruktúra és birtokrendezés kérdéseit. 

A modul elsajátítása után Ön képes lesz: 

• átlátni a magyar birtokstruktúra múltját, jelenét és jövőbeni lehetséges fejlődési irányait, 

• ismertetni a birtokrendezést szolgáló projektek jellegzetességeit 

• bemutatni a lehetséges birtokrendezés kérdéskörét. 

2. 5.2 Birtokszerkezet a rendszerváltás előtt 

A mezőgazdasági termelés szerepe Magyarországon is csökkenőben van. Az ágazat bruttó hozzáadott értékhez 

való hozzájárulása az egynegyedére csökkent, a kivitel és a foglalkoztatás a harmadára, valamint a beruházások 

aránya is alacsonyabb lett (5-1. ábra). 
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5-1. ábra A mezőgazdaság szerepe 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

A csökkenés ellenére a mezőgazdaság szerepét a szociális, társadalmi, politikai szerepével együtt kell 

figyelembe venni, mivel a vidéki élet egyik meghatározó jellegzetessége a mezőgazdasághoz való kötődés. A 

vidékpolitika és a birtokrendezés elválaszthatatlan témák, melyek nagymértékben befolyásolják a vidéki 

életminőséget. 

Az agrárpolitika alapja a birtokpolitika. Magyarországon csak későn történt meg a jobbágyfelszabadítás, a 

megváltozott körülmények mellett a régi feudális jelleg is részben tovább élt. A jobbágyfelszabadítás nem volt 

összekötve földosztással és a földreformra 1920-ig kellett várni. Voltak próbálkozások az első világháború előtt 

és a végén is, de nem értek el eredményeket (két megbukott reformjavaslat, Károlyi földosztása, stb.). 

Az első világháborút követően a monarchia felbomlásával és az ország területének a kétharmadának elvételével 

alapvetően új helyzet alakult ki. A birtokreform ekkor már elég erőteljes igényként merült fel a következő okok 

és igények miatt: 

• a föld és a földművelők közötti diszharmónia megszüntetése, 

• társadalmi béke elérése, 

• arányosabb birtokmegosztás elérése és hatékonyabb termelés, 

• demográfiai helyzet javítása, 

• földszerzés segítése, 

• népesség helybentartása, 

• lakosság egyenletes eloszlása, elhelyezkedése, 

• városi lakásínség és éhezés megszüntetése. 

1920-ban állami beavatkozással földreformot hajtottak végre, a nagybirtokok területének közel 10 százalékát 

osztották ki, de strukturális reformot nem hajtottak végre. Az így elért eredményt az 5-2. ábra mutatja be. 
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5-2. ábra A birtokok száma, mérete és megoszlása 1935-ben 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

A földreform inkább szociális jellegűvé sikeredett, a kevés földet osztottak ki sok embernek, így kevés életképes 

birtok jött létre. 

1945-ben kormányrendeletet adtak ki a földosztásról. Összesen 3258000 kataszteri hold terület került kiosztásra, 

az átlagos kiosztott terület 5,1 kataszteri hold volt. Ez a földosztás is inkább volt nevezhető politikai indíttatású 

földosztásnak, mivel a háborús bűnösöktől és a nagybirtokosoktól elvett földeket osztották szét. A földtulajdon 

több mint egyharmada tulajdonost cserélt, mivel a törvény szerint az összes 100 kataszteri hold feletti úri 

birtokot, 200 kataszteri hold feletti paraszti birtokot és a háborús bűnösök földjeit teljes egészében kisajátították. 

Az 5-3. ábra mutatja be az elért eredményeket. 

 
5-3. ábra Az 1945. évi földreform adatai 
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Forrás: http://www.akii.gov.hu 

A szovjet típusú kolhozosítás vagy kollektivizálás több hullámban valósult meg, kényszer alkalmazása mellett. 

A kierőszakolt új tulajdonformák, a szövetkezetek, háztáji gazdaságok törvényi szabályozását az 1960-as évek 

közepén végezték el. A mezőgazdaságban 1958 és 1961 között ’szocialista átszervezés’ folyt, a hatvanas 

években szabályozták a bevitt földek tulajdonviszonyait, és gyakorlatilag megszűnt az egyes tagok rendelkezési 

joga a bevitt földje felett. 

A tagosítások az 1950-es évektől az 1970-es évekig több szakaszra bontható: 

• 1950-től 1954-ig a határ egy részének tagosítása volt a jellemző, majd 1959-től már csak az üzemen belüli és 

az üzemek közötti földrendezés volt lehetséges 

• az 1970-es évektől kezdve tovább folytatódott a birtokkoncentráció, elsősorban a szövetkezetek és állami 

gazdaságok összeolvasztásával, így az évtized közepére a gazdaságok túlnyomó többsége 1500 hektárnál 

nagyobb volt (5-4. ábra). 

 
5-4. ábra A szövetkezeti földek tulajdoni megoszlása 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

A birtokrendezés folyamata ekkor a következő szakaszokra oszlott: 

• engedélyeztetés, 

• számbavétel, regisztrálás, 

• elhelyezkedési tárgyalás, 

• birtokbaadás. 

3. 5.3 Birtokszerkezet a rendszerváltás után 

A rendszerváltás után a földbirtok-politika célja a magántulajdon visszaállítása és a korábbi tulajdonosi 

sérelmek kezelése volt. A földtulajdonra jogosultak köre kiszélesedett attól függetlenül, hogy kötődtek-e a 

mezőgazdasági termeléshez vagy sem. Az eredmény egy igen elaprózott birtokszerkezet lett, a földtulajdon és a 

földhasználat pedig szignifikánsan elvált egymástól (5-5. ábra). 

Magyarországon 1989-ig közel 50 éven át nem volt a termőföldnek piaci forgalma. 1989-től megnyílt a 

földpiac, az állami és szövetkezeti földek forgalomképessé váltak magánszemélyek és tulajdonosaik számára is. 

1991-ben jogilag korlátozták a földmagántulajdont (I. kárpótlási törvény). A termőföld privatizáció Az ország 

területének háromnegyedét érintette. Az eredetileg 3-5 évre tervezett folyamat tíz éven túlra is elhúzódott. 
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5-5. ábra A kárpótlás adatai (2004) 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

A privatizált területek minősége eltérő képet mutat az országban, a legjobb földek Fejér megyében, a legkevésbé 

jó területek Nógrád megyében találhatók meg. 

A birtokszerkezet és a tulajdonviszonyok szétaprózódott jelleget mutatnak, főbb jellemzőik a következők: 

• aránytalanul magas a potenciális tulajdonosok száma, 

• a túlzott igények miatt és a ’mindenkinek jusson’ elv miatt elaprózódott a birtokstruktúra, 

• a tulajdonosok több arabban kapták meg amúgy is kicsi földjeiket, 

• újszerű, változatos rendszer alakult ki, ahol az életképes birtokméret ritka, 

• létrejött az osztatlan közös tulajdon, mely újabb problémákat jelent, 

• az állattartó telepek több esetben földtulajdon, tehát takarmányforrás nélkül maradtak, 

• több esetben a szétosztás miatt megszűntek a racionálisan szervezett gazdasági egységek. 

A tulajdonviszonyokat tekintve az 1990-es évek elejét a vegyes tulajdonformákon alapuló földhasználat 

jellemezte, 2003-ra a mezőgazdasági területek több mint 80 százaléka magántulajdonba került, a tartósan állami 

tulajdonú területek aránya 10 százalék körüli. A gazdasági társaságok és a szövetkezetek aránya 10 százalék 

alatti. A tulajdonosok nagy része idős kora, a szakértelem hiánya vagy kellő kapacitások híján bérbe adja 

területét. A földtulajdon szerkezet változását az 5-6. ábra mutatja be. 
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5-6. ábra A földtulajdon szerkezetének változása 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

Az ingatlan-nyilvántartási adatokból a kárpótlás után állapot több jellegzetessége is megfigyelhető: 

• Birtokrendezés szempontjából a külterületek a leginkább érintett részek, a kert, gyümölcsös, szőlő aránya 3 

százalék alatt van, 

• 7,7-8 millió ingatlan van Magyarországon, az osztódás a mai napig nem állt le, 

• az ingatlantípusok aránya nem változott, 50 százalékuk lakóingatlan, 

• egy ingatlan átlagos területe alig több mint 1 hektár, 

• az átlagos 3-4 hektáros földtulajdon az országrésztől függően változatos képet mutat. 

A földpiac 1989 óta nyitott, a föld forgalom mérsékelt jellegű, melynek okai: 

• várakozás a földárak emelkedésére, 

• az elaprózott kicsi területek iránti kis kereslet, 

• bérbeadás, mint rendszeres jövedelemforrás, 

• visszakapott földhöz való ragaszkodás. 

A földpiac a jó birtokpolitikával rendelkező országok esetében nem túl élénk, 1-2 százalékot nem haladja meg. 

A földtulajdon és a földhasználat többnyire elkülönül, a földbérleti rendszer működik. A bérleti díj a föld árának 

2-2,5 százaléka. A szövetkezetek földhasználata szinte kivétel nélkül a földbérleten alapul. Magyarország 

adottságai rendkívül kedvezőek, a birtokszerkezet pedig igen rossz képet mutat. A birtokszerkezet 

koncentrációja szükséges a továbbfejlődéshez. A régiónkénti földhasználati sajátosságokat az 5-7. ábra 

mutatja be. 
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5-7. ábra Földhasználati jogcímek régiónként 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

A föld ára nagyon különbözik országonként és országon belül is. A fekvés, minőség és kereslet egyaránt 

befolyásolja az árat. A földvásárlók jelentős része növelni akarja birtokát, legtöbbjük használni is akarja a 

földet. A hatályos törvény 300 hektárban maximálja a birtokméretet személyenként, viszont nincs alsó határ az 

elaprózódás ellen. 

Magyarország 83 százaléka termőterület, 63 százaléka mezőgazdasági művelés alatt álló terület, ez utóbbi fele 

szántóföld. 

Az egyéni gazdálkodók földhasználata a termőföld 55 százalékára jellemző, a gazdasági társaságok aránya 35 

százalékos, a szövetkezeteké pedig közel 10 százalék. A 2000-es általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ 

2000) alapján a gazdálkodó szervezetek számaránya alig 1 százalék, míg az általuk használt terület 60 százalék 

körüli. Az egyéni gazdaságok számaránya 99 százalék feletti, a megművelt területük pedig 40 százalék. A 2007-

es Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ 2007) adatai alapján a gazdasági szervezetek száma közel 40 

százalékkal növekedett, míg az egyéni gazdálkodók száma 30 százalékkal csökkent. A földhasználatban 

bekövetkezett tulajdonosi változásokat az 5-8. ábra mutatja be. 
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5-8. ábra A földhasználat változása a rendszerváltástól 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

4. 5.4 Regionális különbségek 

Hasonlóan a mezőgazdasági termelés típusa és volumene, valamint a földhasználati jogcímek esetében fennálló 

különbségekhez a földterületet használó gazdaságok száma és tulajdonforma szerinti aránya is eltérő az egyes 

régiók esetén. Ezt mutatják be az 5-9. és 5-10. ábrákon látható táblázatok. 

 
5-9. ábra Földterületet használó gazdaságok száma 2000-2007 

Forrás: http://www.ksh.hu 
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5-10. ábra Földterületet nagysága a gazdaságok típusa szerint 2000-2007 

Forrás: http://www.ksh.hu 

A táblázatokból látható, hogy az egyéni gazdaságok száma egyharmadával csökkent, nagyobb arányú csökkenés 

a dunántúli régiókban figyelhető meg. A használt terület nagyság mind összességében, mind a két csoport 

esetében csökkent, az egyéni gazdaságoknál nagyobb mértékben. 

5. 5.5 Birtokrendezéshez kapcsolódó intézmények, 
programok 

A birtokrendezés olyan több évig tartó eljárás, amely: 

• az érintettek bevonásával és/vagy kezdeményezésével zajlik le, 

• a vonatkozó ingatlanok és érintettek igényeit figyelembe veszik, 

• a rövid- és hosszú távú érdekek egyaránt szempontként szerepelnek, 

• átrendezi a külterület jellegét és szerkezetét, 

• támogatja a hatékony gazdálkodást, 

• munkahelyet teremt a helyben élők számára, 

• segíti az ország fejlődését. 
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5-11. ábra A birtokrendezés folyamatának áttekintése 

Forrás: http://www.geo.info.hu 

A (Földművelésügyi és) Vidékfejlesztési Minisztériumban három főosztályt érintett volna a birtokrendezés 

folyamata: 

• Földügyi és Térképészeti Főosztály, 

• Földművelésügyi Hivatalok Főosztály, 

• Vidékfejlesztési Főosztály, 

A birtokrendezés lehetséges operatív szervezetei: 

• földhivatali hálózat: ingatlanok hiteles műszaki és tulajdonjogi adatai, 

• FÖMI: légi- és űrfelvételek, MePAR, META, TAKARNET, TAKAROS, 

• MVH, 

• falugazdász hálózat. 

A birtokrendezés során a legfontosabb intézmények és programok a következők lettek volna: 

• Nemzeti Kataszteri Program: a földügyi nyilvántartás korszerűsítésére szolgál, a nyilvántartás és a 

nagyméretarányú térképek digitalizálása, földminősítés megújítása, vezetői információs rendszer kialakítása a 

cél. 

• Nemzeti Földalap: 2002-ben jött létre, célja a termőföld hatékony földkészlet-gazdálkodás megteremtése, a 

földalapok kezelése. A birtokpolitikai célok, amelyekért a Földalap létrejött: 

• piacképes birtokméret kialakulásának segítése, 

• működőképes családi gazdaságok kialakulásának segítése, 

• állami tulajdonú területek hasznosítása, 

• termőföld árak és bérleti díjak befolyásolása, 
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• a földalapba bekerülő földek hasznosítása, 

• komplex területrendezések támogatása, 

• gyenge termőterületek más irányú hasznosítása. 

• Nemzeti Topográfiai Program: cél a közepes és kis méretarányú térképrendszer digitális létrehozása, 

térképfelújítás. 

• Távérzékelés: a FÖMI-hez tartozó terület, célja az űr- és légi fényképek felhasználása a hatékony 

birtokrendezésben. 

6. 5.6 Birtokrendezési projektek, kezdeményezések 

A privatizáció és kárpótlás folyamán létrejött változások nyomán több olyan probléma is adódott, amely 

különböző mértékben gátolták és gátolják a hatékony és eredményes gazdálkodást. Ezek közül csak néhányat 

megemlítve: 

• felaprózott tulajdoni szerkezet, kedvezőtlen alakú és méretű területek, 

• egy gazdálkodónak több helyen van kis területe, 

• gazdaságosan nem művelhető területek jöttek létre, 

• a szomszédos településre való átjárás rontja a hatékonyságot és időpazarló is, 

• a struktúra megnehezíti az EU-val való harmonikus együttműködést, 

• a kis területű nadrágszíj parcellák az EU-ban nem tekinthetők mezőgazdasági termelésre alkalmas területnek. 

E problémákat felismerve több kezdeményezés volt a birtokrendezés lebonyolításának elvi és gyakorlati 

megvalósítására. 

Ezek közül elsőként a TAMA 1 projekt valósult meg. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és 

Németország Élelmezésügyi, Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztériuma között jött létre megállapodás, hogy 

segélyprogram keretében a német kormány támogatta a kísérleti jellegű, a német tapasztalatokon és 

módszereken alapuló általános birtokrendezési eljárást. 

Az eljárás az átfogó birtokrendezés mellett a falmegújítást is támogatta és a vidékfejlesztés feltételeit is 

biztosította. A német tapasztalatokat a magyar viszonyokhoz adaptálták. Az adaptált birtokrendezés fő 

célkitűzései: 

• hosszú távú fenntartható termelés biztosítása, 

• megfelelő termelési környezet létrehozása, 

• jó minőségű lakókörnyezet megteremtése és fenntartása, 

• kiegészítő ipari és szolgáltatási tevékenységek megteremtése és fenntartása. 

A TAMA 1 projekt tapasztalatai a következők voltak: 

• az önkéntes földcsere alkalmatlan a több tulajdonost és nagyobb területet érintő változtatásra, 

• a birtokrendezést muszáj megtenni, de időt kell hagyni a lebonyolításhoz, 

• a földcsereérték meghatározására nem jó sem az AK, sem a piaci ár, 

• az eljárás költséges, szükséges az állami/Uniós támogatás. 

A TAMA 2 projekt lényegesen másképpen lett megszervezve, mint az előző. A TAMA 2 program a SAPARD 

program által támogatott vidékfejlesztési feladat részeként lett végrehajtva. A bevont községek kiválasztása 

kistérségi területek figyelembe vételével történt. 
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A projekt célja a birtokrendezési igények felmérése, végrehajtása a teljes önkéntesség és egyetértés 

biztosításával, valamint a törvénytervezet tesztelése és tapasztalatok gyűjtése. A leglényegesebb szempont volt, 

hogy a végrehajtás operatív része elsődlegesen a földhivatalhoz kerüljön. Figyelembe kell venni a Nemzeti 

Földalap kezelésében lévő területek bekapcsolhatóságát a folyamatba. 

A birtokrendezésnek bele kellett illeszkednie a külterületi rendezési tervbe, ami azért volt problémás, mert akadt 

olyan település, ahol ez még nem állt rendelkezésre. Ez a komplex megközelítés biztosította a vidékfejlesztési és 

környezetgazdálkodási irányelvek beépülését a birtokrendezésbe. 

A TAMA 2 projekt tapasztalata az volt, eltérően az első projekttől, hogy lényegesen nagyobb igény mutatkozott 

a birtokrendezés megindítására, mivel már lezajlottak a privatizációs és kárpótlással kapcsolatos folyamatok és 

előkerültek az ellentmondások a rendszer működése során. A tulajdonosok érdekeltek voltak a hibák 

javításában, így volt hajlandóság a birtokrendezés lebonyolítására. 

A tényleges eredmények mégis kétségesek voltak, mivel az intézményrendszer továbbra sem volt kész a 

megvalósításra. 

A TALC holland-magyar ’Műszaki segítségnyújtás a birtokrendezésben’ birtokrendezési projekt 2003-ban 

indult. A TALC munkacsoporttal párhuzamosan a magas szintű tárcaközi csoport is működött, mely a fontosabb 

döntéseket hozta. A leglényegesebb kérdésköröket a következőképpen fogalmazták meg: 

• milyen mélységű legyen a birtokrendezés? 

• milyen vidékfejlesztési kérdések oldhatók meg a birtokrendezéssel? 

• milyen területekre legyen prioritása a rendezésnek? 

• mikorra időzítsen a rendezés folyamata? 

• milyen szinten kell irányítani a birtokrendezést? 

• hogyan lesz megszervezve és finanszírozva a birtokrendezés? 

• hogyan lesz elosztva a pénzügyi támogatás? 

• a kijelölt projektterület a Vásárhelyi terv hatály alá is tartozik, mik az érintkezési pontok? 

• milyen legyen a kommunikációs stratégia? 

7. 5.7 A jövőbeni birtokstruktúra és birtokrendezés 

A birtokrendezési stratégiai anyag (Dorgai, 2004) alapján a jelenlegi birtokszerkezeten változtatni kell, hogy 

életképes, korszerű vállalkozások alakuljanak ki. Ez azonban áldozatokkal is jár, melyet az összes érintettnek 

közösen kell viselnie. 

Olyan birtokpolitikára van szükség, amely: 

• életképes vagy azzá tehető gazdaságok fejlesztését segíti, 

• segít a kis- és közepes vállalkozások megerősödésében, 

• szabályozza a földtulajdonszerzést, 

• megakadályozza a monopolhelyzet kialakulását, 

• elfogadja és illeszkedik a KAP értékrendjéhez. 

A birtokstruktúra életképességének vizsgálata középtávon lehetséges, 10-15 év alatt lehet szerves változásokat 

elérni. Figyelembe kell venni a globális folyamatokat, a közös agrárpolitika alakulását és a helyi 

jellegzetességeket is. 
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Az EU-ban az 50 hektár feletti üzemek száma dinamikusan növekedett, Hollandi, Dánia, Németország jó példa 

erre. Ezzel ellentétben például Olaszországban szinte semmilyen elmozdulás nem következett be. A 

tagállamokban az 50 hektár feletti üzemméretű gazdaságok száma folyamatosan növekedett, az ez alattiaké 

pedig csökkent. 

A földhasználat szerkezetének várható hatásai gazdasági társaságok esetén: 

• a 60 százalék körüli földhasználat megmarad, az átalagos létszám (7000) és a méret (500 hektár) megmarad, 

• termelésük bérelt területen folyik, 

• azok az állattartó telepek, melyek nem rendelkeznek saját takarmánytermő területtel létükben fenyegetettek, 

• az 50 hektár feletti gazdaságok hatékonyságát növelni kell egymáshoz közel elhelyezkedő nagy táblák 

használatával. 

A földhasználat szerkezetének várható hatásai egyéni gazdaságok esetén: 

• folytatódik a lassú birtokkoncentráció, 

• az 50 hektár feletti gazdaságok versenyképessége jó, 

• folyamatosan csökken az önellátó gazdaságok száma, 

• az önellátó, és a felesleget értékesítő gazdaságok csak kis hányada fog átalakulni árutermelő gazdasággá, a 

NVT sem támogatja őket ebben a folyamatban, 

• életképessé tehető még 15-20 ezer gazdaság, mely 5-10 hektáron gazdálkodik jelenleg, ennek forrásai a 

kisebb megszűnő gazdaságok lehetnek. 

A földhasználat szerkezetének várható hatásai egyéni tulajdonosok esetén: 

• a tulajdonosok csak megélhetési nehézségek esetén értékesítik földjeiket, 

• a földvásárlók jelentős része gazdálkodó, a spekuláció visszaszorul, 

• a földvásárlás a már meglévő birtokok területének növelését szolgálja, 

• a fenntartható földhasználat alapja a konszolidált bérleti rendszer kialakítása, 

• az osztatlan közös tulajdon felosztásánál célszerű művelhető parcellákat kialakítani. 

A földhasználat szerkezetének várható hatásai állami tulajdonú területek esetén: 

• az állami területek bérbeadásával az állam stabilizálja a földhasználati rendszert, 

• az állami földek segíthetik a birtokrendezés folyamatát, 

• a földbank jellegű hasznosításhoz források szükségesek, de az állam befolyásolhatja a földárakat, 

• az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek arányát növelni kell a területfejlesztési, vidékfejlesztési 

és birtokrendezési célok eléréséhez. 

10 éves távlatban 70-80 ezer gazdaság válhat stabilan életképessé, további 80-100 ezer kisgazdaságot (1-5 

hektár) lehet fenntartani, a többi 1 hektár alatti gazdaság (200-300 ezer) száma csökken és maradnak önellátási 

szinten. 

Ehhez azonban több problémát is meg kell oldani: 

• a tartós bérleti rendszer kialakítását, 

• az osztatlan közös tulajdonú területek helyzetének rendezését, 

• a magántulajdonú erdőterületek helyzetének rendezését, 
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• civil társulások megerősödésének segítését, 

• az ökológiai gazdálkodás birtokrendezési vonatkozásainak feltárását és feladatkitűzését, 

• a vidékfejlesztéssel kapcsolódó pontok feltárását és elemzését, 

• a területfejlesztés, a vidékfejlesztés és a birtokrendezés összekapcsolását, 

• megoldási javaslatok kidolgozását. 

A lehetséges birtokrendezési megoldási forgatókönyvek kidolgozásánál figyelemmel kell lenni az érintettek 

érdekeire. A lehetséges irányok leírásánál célszerű figyelembe venni a korábbi sikeres hazai és külföldi 

tapasztalatokat és a projektek eredményeit egyaránt. 

A birtokrendezés alapvető feltétele a földrészletek értékarányos, az érintettek által elfogadott cseréje. Másik 

feltétel az osztatlan közös területek problémájának megoldása. Mérlegelni kell a földhasználat ésszerűségét, a 

tulajdoni koncentrációt, a területfejlesztés igényeit, a vidékfejlesztési tervdokumentumok (AVOP, NVT, 

UMVP) igényét, az érintettek körének kiválasztását, a pénzügyi igényeket és a lehetséges lebonyolító 

szervezeteket. 

A birtokrendezés lehetséges formái a következők: 

• Spontán birtokrendezés: jellemzője a helyi kezdeményezés, önkéntes földcsere. E módszer csak a néhány 

tulajdonost és néhány földrészletet érintő cserénél lehet sikeres, nagyobb léptékben az érdekellentétek 

lehetetlenné teszik a birtokrendezést. A végeredmény szerényléptékű, hatása a rendszerre csekély, viszont jó 

példaként szolgálhat a többi érintett számára. 

• Intézményesített birtokrendezés: jellemzője, hogy gyorsabb ütemű az előzőnél, szélesebb kört von be a 

folyamatba és EU társfinanszírozással megvalósítható. Szükséges az állami koordináció, a szabályok 

tisztázása, a forgatókönyv kijelölése. Jellemzően átfogó jellegű, komplex, a vidékfejlesztési célokat is 

magában foglaló cselekmény. Feltételezi a széleskörű konszenzust, az érintettek egyetértését. 

• Erőteljes-ütemű birtokrendezés: jellemzője, hogy teljes körű megoldás, a komplex megközelítés alapján 

dolgozik. Országos hatású vidékfejlesztési és területfejlesztési elveket vesz figyelembe, országos vagy 

regionális kiterjedésű. Az önkéntesség elvét elfogadja, de az érintettek körét kényszerrel megnövelheti. Az 

állam vállalja a lebonyolítást és a költségeket is nagyrészt vállalja. Ez a legkevésbé valószínű forgatókönyv, 

mind a törvényi mind a financiális feltételek hiányoznak. 

Reális célkitűzés a második, intézményesített birtokrendezési forgatókönyv. A komplex birtokrendezés 

folyamatát az 5-12. ábra mutatja be. 
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5-12. ábra A komplex birtokrendezési folyamat 

Forrás: http://www.akii.gov.hu 

8. 5.8 Összefoglalás 

A modul bemutatta a magyarországi birtokszerkezet, birtokrendezési stratégia modul keretében bemutatjuk 

Magyarország birtokszerkezeti sajtosságait, a rendszerváltással összefüggő jellemzőket, a birtokrendezést 
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szolgáló mintaprojekteket és a mintprojektek tapasztalatain is alapuló jövőbeni birtokstruktúra és birtokrendezés 

kérdéskörét. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a rendszerváltás előtti magyar birtokszerkezetet! 

2. Ismertesse a rendszerváltás utáni magyar birtokszerkezetet! 

3. Ismertesse a magyar birtokszerkezet sajátosságait! 

4. Ismertesse a birtokrendezéshez kapcsolódó intézményeket és programokat! 

5. Ismertesse a birtokrendezési projekteket és kezdeményezéseket! 

6. Ismertesse a jövőbeni birtokpolitikával kapcsolatos elvárásokat! 

7. Ismertesse a birtokrendezés lehetséges formáit! 
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