
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Föld- és területrendezés 15. 

A földügyi irányítás továbbfejlesztésének 
hatása a birtok- és földrendezésre 

Dr. Szabó, Gyula 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Föld- és területrendezés 15.: A földügyi irányítás 
továbbfejlesztésének hatása a birtok- és földrendezésre 
Dr. Szabó, Gyula 
Lektor: Dr. Máthay, Csaba 

Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” projekt keretében készült. 

A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 44 706 488 Ft összegben támogatta. 

v 1.0 

Publication date 2010 
Szerzői jog © 2010 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 

Kivonat 

A modul írásának idején (2010. 05. 05.) alig látszik valami az új kormányzati szervezetből. Azt tudjuk, hogy 

önálló minisztériumként nem működik tovább az agrár tárca és a jogutódot államtitkár fogja irányítani. Továbbá 

azt, hogy csökkeni fog a jelenlegi minisztérium létszáma, de azt már nem tudjuk, hogy főosztály-, osztály 

tevékenységi körében ez mit jelent? A modulíró nem tehet mást, mint leírja a jelenlegi szerkezetet és a 

tantárgyrész oktatójától eltűrhető megjegyzéseket fogalmaz meg optimista reményekkel. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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15. fejezet - A földügyi irányítás 
továbbfejlesztésének hatása a birtok- 
és földrendezésre 

1. 15.1 Bevezetés 

A modul írásának idején (2010. 05. 05.) alig látszik valami az új kormányzati szervezetből. Azt tudjuk, hogy 

önálló minisztériumként nem működik tovább az agrár tárca és a jogutódot államtitkár fogja irányítani. Továbbá 

azt, hogy csökkeni fog a jelenlegi minisztérium létszáma, de azt már nem tudjuk, hogy főosztály-, osztály 

tevékenységi körében ez mit jelent? 

A modulíró nem tehet mást, mint leírja a jelenlegi szerkezetet és a tantárgyrész oktatójától eltűrhető 

megjegyzéseket fogalmaz meg optimista reményekkel. 

Az FVM megbízásából 2004-ben az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Vidékfejlesztési Igazgatósága és a 

Geoinformatikai Főiskolai Kar (GFK) Felmérési és Földrendezői Tanszéke (FmFrT) Dorgai László témafelelős 

irányításával 23 szakember közreműködésével elkészítette „A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezés 

stratégiai megalapozása” c. 199 oldalas kiadványt. A címben megadott témával két fejezet 24 oldalon 

foglalkozik. Ennek rövidített és aktualizált változatát adjuk közre a következőkben. 

A fejezetből Ön megismeri: 

• A birtokrendezést szolgáló intézmény és eszközrendszert, valamint az operatív egységek feladatkörét. 

• Visszautalásokat találhat a korábbi modulokban tanultakra, ezzel is egységessebbé téve a tananyagot. 

• A távérzékelés hasznosításának birtokrendezési lehetőségét. 

• A földhasználat, birtokstruktúra, a birtokok tagoltsága, a földügyi igazgatás szervezeti kérdéseire vonatkozó 

SWOT elemzés legfontosabb megállapításait. 

• Az agroökológiai potenciál fogalmát, megvalósításának folyamatrendszerét. 

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• A birtokrendezést a jelenben szolgáló intézményrendszer feladatorientált igénybevételére; 

• Kapcsolatot teremteni, készségszinten alkalmazni a korábban-, más tantárgyakban tanult ismeretanyagot; 

• Érteni és szolgálni a kialakult hazai szerkezetek átalakításának, megváltoztatásának szükségességét; 

• Az előzőeket analízis megállapításokkal alátámasztani; 

• A földrészlet gazdálkodás folyamatrendszerének megvalósítását aktív közreműködéssel segíteni. 

2. 15.2 A magyar földügyi irányítás és kapcsolt 
területei 

Az elmúlt két évtized eseményei, a termőföld tulajdoni és használati viszonyainak jelentős változása a témát az 

irányítás legfontosabb feladatává emelte. Indokolta ezt a jogbiztonság, a földből élők anyagi biztonsága, a 

földhasználat hosszútávú tervezhetősége a gazdálkodás jövedelmezőségének garanciája. 

A földmagánosítást szolgáló intézményeket a tantárgy hallgatói már korábbi modulokból (3., 4.5.) megismerték. 

Itt azokat soroljuk fel, amelyeknek kapcsolódásuk lehet(ne) a birtokrendezésben, birtokfejlesztésben: 

• Agrár- és Vidékfejlesztési Főosztály (FVM AVF), 
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• Agrárszabályozási Főosztály (FVM AF), 

• Mezőgazdasági Főosztály (FVM MF), 

• Természeti Erőforrások Főosztálya (FVM TEF), 

• Földügyi- és Térinformatikai Főosztály (FVM FTF). 

Feltehetően a szerkezetben és a szervezetben változás lesz, ezért a felelősségi köröket , az osztályokra 

tagozódást é feladataikat ne részletezzük, arra majd a későbbiekben, modulcserével, annak átírásakor 

vállalkozunk. 

Az FVM FTF irányítása alá tartozik a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), amely a földügyi 

ágazathoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési, valamint egyéb operatív és ellenőrzési feladatokért, illetve a 

koordinációért felel (operatív feladatait más modulokban részletesen megmutattuk). 

Az FTF irányítja a földhivatali hálózatot (19 megyei, 1 fővárosi, valamint 107 körzeti földhivatal és 8 körzeti 

kirendeltség), amelyeknek feladata az ingatlan-nyilvántartás, é a földhasználati nyilvántartás vezetése, 

regionális- helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás. A földvédelemmel és földminősítéssel, 

földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtásához kapcsolódó ismereteket több tantárgyban 

tanulják a hallgatók (Nagyméretarányú térképezés I., II., Térképtan, Topográfia, Agrárjog, Ingatlan-

nyilvántartás). 

Szakmai szempontból idetartozónak tekinthető a Nemzeti Kataszteri Program Kft. is. (Amelyről már az 1. sz. 

modulban is tájékoztattunk.) 

A Nemzeti Földalap (NFA) program elméleti é gyakorlati kérdéseit az 5. sz. modul tárgyalja részletesen. 

A Nemzeti Topográfiai Program (NTP) a Magyar Honvédség és Térképész Szolgálata kivitelezésében 

valósult meg, részben folytatódik. 

A birtokrendezés eredményes végrehajtását számos projekt szolgálta, ill. szolgálhatná: 

• A tulajdon biztonságának növelése érdekében, a földhivatali hálózat számítógépesítése eredményeképpen 

létrejött a korszerű, decentralizált ingatlan-nyilvántartás, kialakult a Térképi Alapú Kataszteri Rendszer 

Országos Számítógépesítésének (TAKAROS) objektumszemléletű adatbázisa az ingatlan-nyilvántartás 

alfanumerikus adatainak kezelésére. Napjainkra megvalósult nemcsak a földhivatalok hálózatban való 

összekapcsolása, hanem az adatok szolgáltatása a külső felhasználóknak is (TAKARNET). 

• Létrejött a Földhasználati Nyilvántartási Rendszer (FÖNYIR), megkezdődött a MEgyei TAkaros (META) 

nevű fejlesztés, mely által a földügyi szolgáltatások még sokoldalúbbakká válhatnak. 

• Napjainkban az EU-s agrártámogatást segítő Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere (IIER) eszközéül a 

FÖMI-ben kifejlesztették a MePAR-t (MEzőgazdasági Parcella-Azonosító Rendszer), mely számítógépes 

rendszerrel, légi- és űrfelvételek kiértékelésével pontos adatokat képes szolgáltatni a támogatási cél 

megvalósításához. 

• A digitális nagyméretarányú térképek mielőbbi elkészítése: 

• Digitális AlapTérkép adatbázisa (DAT), 

• Külterületi Vektoros Térképek (KÜVET), 

• Belterületi Vektoros Térkép (BEVET). 

A felsorolt projektek eredménye nélkülözhetetlen a birtokrendezés eredményes végrehajtásához. Különösen igaz 

ez a földminőség értékének karbantartására is! 

Ismeretes, hogy a távérzékelés eredményei is hasznosíthatók lennének a birtokrendezésben (A témát külön 

tárgyban: Fotointerpretáció és távérzékelés címen tanítjuk heti 2+2 órában. A számonkérés módja: vizsga.) 
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A távérzékelés eszközei a műholdak, vagy légi fényképezést végző repülőgépek, helikopterek és a rajtuk 

elhelyezett kamerák, a foto- és űrfelvételek torzulásainak korrigálására szolgáló és a tartalom értelmezését 

elősegítő berendezések. 

Módszerei az interpretáció és a képfeldolgozás (raszteres tartalom értelmezése, mintaelemek kidolgozása, a 

tartalom tematikus osztályokba sorolása) és a legkülönfélébb adatelemzések, prognózisok készítése is. Ma már 

ezek a módszerek nemcsak nagyobb területek feldolgozására, de a felbontás növekedésével kis területek mikro-

információinak gyűjtésére, elemzésére is alkalmasak. 

A távérzékelés hazai fellegvára a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), melyben több mint húsz éve 

folyik eredményes kutatás és kísérleti tudományos munka. Ezek néhány közismert eredménye: 

• CORINE: a felszínborítottság EU szabványok szerinti osztályozásban digitális adatbázist építő projekt 

• NÖVMON: a növénybetegségek időbeni feltárását és a termésbecslést segítő monitorozó projekt 

• MePAR: digitális ortofotón alapuló mezőgazdasági parcella-azonosító rendszer a földalapú támogatások 

igényléséhez és ellenőrzéséhez. 

Kiemelendő az Intézet által 2000-ben szervezett Magyarország légifényképezése projekt, amelynek alapján az 

egész országot 1:30 000 méretarányban lefedő képanyagot állítottak elő, viszonylag rövid idő alatt. 

A fenti projektek eredményei alapján digitális feldolgozást, valamint (szakértői rendszereikkel) sokcélú 

elemzéseket, tervezéseket, országos szintű kimutatásokat, tematikus térképeket képesek előállítani. További 

információk a www.fomi.hu, illetve a http://fish.fomi.hu honlapon találhatóak. 

Megemlítendő, hogy a Tisza-menti víztározók (VTT) létesítéséhez is légifelvételek kerültek (az EUROSENSE 

Kft előállításában) felhasználásra és digitális tervezési terepmodellként is ezek szolgálnak. (Dorgai L. és trsai, 

2004). 

A földprivatizáció eredményeképpen megváltozott a külterület arculata a térképen és a valóságban is: egyre több 

kisparcella alakult ki, és egyre többen vették művelésbe régi-új földjeiket. Nagyon sok olyan kis parcella jött 

létre, amelynek méretei, alakja nem tette lehetővé a gazdaságos művelést, bár a megélhetés érdekében sokak 

számára szükségessé teszi a megművelést. Napjainkra számos új tulajdonos vált meg földterületétől, bérbeadás 

formájában. Ezáltal megkezdődött a földrészletek egyes csoportjainak nagyobb egységekben való használata, 

illetve a természetben való „táblásítása”. 

Létrejöttek jól prosperáló gazdaságok, melyek területein ismét megteremtődtek az üzemszerű művelés feltételei. 

Ugyanakkor megjelentek az éppen csak művelésben tartott vagy elhanyagolt területek is (Spekulatív 

tulajdonszerzés). 

A birtokrendezési modellekkel, a rendezési munkákkal részletesen a 4. sz. modul foglalkozik. 

Előzőekből vélhetően megállapítható, hogy a földügyi igazgatás szervezete alkalmas, vagy alkalmassá tehető a 

birtokrendezési feladatok levezénylésére, nagyrészt megoldására. Kiegészítésként még leírható, hogy: 

• A rendezéshez szükséges adatok, információk közel 80 %-a a földhivataloknál rendelkezésre áll; 

• Szakemberállományuk felkészült, tapasztalt és elkötelezett; 

• A szervezeti, technikai-, technológiai feltételek a feladatok elvégzéséhez továbbfejlesztéssel elegendőek 

lesznek; 

• A kísérleti munkák (TAMA I:, TAMA II., PRIDE, TALC) tapasztalatszerzése jó előkészítő szakasznak 

minősíthető; 

• Az önkéntes földcserék lebonyolítását a szervezet folyamatosan végzi; 

• A birtokfejlesztés lebonyolításában teljesen új szervezet (intézményhálózat) létrehozása igen magas 

befektetéssel volna lehetséges, a jelenben nem is tervezhető. 

http://www.fomi.hu/
http://fish.fomi.hu/
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3. 15.3 Elemzési tanulságok, lehetőségek és 
célmeghatározás 

Ismételten megállapítható írásainkból is, hogy a hazai kiváló adottságaink alkalmasak a jövedelmező 

mezőgazdálkodásra. 

A vidéki népesség életfeltételeinek európai szintre emelése reális célként megfogalmazható. 

A földprivatizáció befejezettnek tekinthető, de az osztatlan közös földek sorsának rendezése nem halogatható 

sokáig. A megoldásra vonatkozóan a javaslatok ellentmondásosak. Hasonló a helyzet a birtokrendezés 

témájában, módszereinek feltételrendszerének meghatározásában is. 

A földtulajdon nyilvántartások szerint széttagolt, a földhasználat azonban kedvezőbb képet mutat. Együtt van 

jelen a nagy- és kisebb méretekkel jellemezhető családi gazdálkodás. A „nagy” jótékony hatása érződik, még 

nagyrészt használható a korábbi üzemi infrastruktúra (úthálózat, víz- és öntöző rendszerek,...) üzemközpontok, 

majorságok, tanyák, funkcióképes épületegyüttesek. 

A szaktudás jelenléte is sok hasznos innovációt generál. A földbérleti rendszer előnyére változott. A nagyméretű 

gazdaságok egyre gyakrabban vállalják a koordinációt, a termeléstől az értékesítésig. 

Az előzőekben generálisan összefoglalt erősségek a birtokrendezés-, birtokfejlesztés szervezhetőségét és 

végrehajtását támogatják. 

A gyengeségek között sorolható, a szerény méretnövekedés-, koncentráció ellenére a birtoktestek tagoltsága, a 

szétdaraboltság. 

Az állattartó telepek körül sincs a működtetéshez elégséges földterület. Az sem szerencsés, hogy a telepek 

többségében külföldiek tulajdonában vannak. A „kölcsönös megfeleltetés” rendszerének feltétel nélküli 

megvalósítása alig-, vagy egyáltalán nem képzelhető el így. 

A földhasználat tervezésénél és szervezésénél nem érvényesülnek eléggé a társadalompolitikai célok, érdekek 

(vidékfejlesztés, a tanya, mint komplex vidéki élettér fenntarthatóság, tájvédelem,...). 

Nincs pontosan definiálva az a cselekedetsor, amellyel a külföldiek földtulajdonszerzésének lehetősége után a 

földpiaci változásokat fogadni tudnánk. 

A jelenlegi öröklési szabályok még nem védenek a mezőgazdasági külterületek további elaprózódásától. 

Egyre távolabbinak tűnik a társadalmi közmegegyezésen alapuló birtok- és erdőpolitikai koncepció kialakítása. 

Felméréseink nem mutatják pontosan a „zsebszerződéses tulajdonok” pontos képét. Valamiért nem akarjuk 

megmondani, mekkora területet használnak, tulajdonolnak a településeken rendszerességgel előforduló, ott 

dolgozó külföldiek, pedig ez egyetlen nap alatt is kideríthető lenne. 

Az előzőekben tömören fogalmazott gyengeségeink közül bármelyik továbbélése és felerősödése 

veszélyhelyzetek sokaságát eredményezheti: 

• Tovább romlik a termelők, a gazdálkodók – jelenünkben sem túl jó – versenyképessége; 

• Tovább erősödnek a spekulatív célú földvásárlások (MTV 1 híradás szerint a magyar föld kb. 30 %-a ma is 

olyan csoportok kezében van, akik a „szabad földpiacon”, ma megbecsülhetetlen áron értékesítik a birtokolt 

területet); 

• Erodálódik a föld minősége regenerálódás nélkül, ha a rövid bérleti idő miatt nem érdemes befektetni; 

• Részben előzőekkel is összefügg a kárt okozó természeti elemek (árvíz, belvíz, erózió, defláció, 

klímaváltozás,......) kézben tarthatósága; 

• Nem tudjuk felkészülten fogadni az EU-KAP reformjának hatásait. 
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Lehetőségeink adottak, feltételrendszerünk csatasorba állításával már középtávon is elérhetőnek látszik a 80-as 

évek mezőgazdaságához való közelítés eredményességben, exportaktívumban. Folytatódhat a falu megakadt 

polgárosodása. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, számos stratégiai kérdésre kell helyes választ adni: 

• Milyen legyen élelmiszer-kereskedelmünk, feldolgozóipar fejlesztésünk? 

• Milyen legyen állattenyésztésünk komplex programja? 

• Továbbfejlődés lesz-e? 

• Hatékony lesz- e Nemzeti Kutatási és Innovációs Programunk? 

• Milyen lesz az agrárgazdaság humán tőkéje? 

• Hogyan szüntethetők meg a mezőgazdasági hátrányok? 

Jó lenne azt is pontosan tudni, ill. megfogalmazni, hogy milyen KAP reformra van szüksége a magyar 

agrárgazdaságnak, benne a vidéknek? Milyen válaszokat adhat a birtokpolitika a „párhuzamos lét” fejlődési 

kérdéseire: a mezőgazdasági terület hány százalékát használják majd az európai gazdaságok, és hányat a társas 

gazdaságok? 

Vincze László a Felmérési és Földrendezői Tanszék egykori vezetője, az AKI-val végzett megbízás intézményi 

koordinátora, az áttekinthetőséget növelendő, a problémák és fontosabb következtetések, a cél elérését szolgáló 

intézkedéseket Probléma és célfa táblázatban összegezte (Dorgai L. és tsai, 2004). 

Korábbi modulokban is válaszolgattunk arra a kérdésre, hogy szükséges lenne-e ma felértékelni az egész 

agrárgazdaságot? A fejezet összefoglalásaként a kérdésre ezen a helyen is Romány Pál (2009) szavai, ill. 

mondata a legalkalmasabb: „A reálgazdaságot kell felértékelni, a javak előállításáért és elosztásáért végzett 

munkát s akkor „helyére kerülhet az agrárgazdaság is.” Úgy gondoljuk, ez a mondat ma hangsúlyosabb , mint 

leírásának időpillanatában volt. 

Az ERDŐRE vonatkozóan minden olyan ismeretet leírtunk a 13. 14 modulban, amelyeket a földrendező szakos 

hallgatóknak alapozás, ill. annak hiány amiatt tanítani kell. 

(A modul szerzője erdőmérnöki pályafutását 1960-ban Miskolcon a 10. sz. Erdőrendezőségen kezdte. Maga is 

készítette üzemterveket és hozzákapcsolódó üzemtervi térképeket. Később egyetemi oktatóként tanított olyan 

hallgatókat (Berdár Béla, Rátkai Sándor, Csapó Mihály, Jancsó György, Farkas Julianna, Szederjei Ágnes, 

Szabadhegyi Lajos, Péti Miklós), akik az Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodájának (és előd szervezetének) 

fejlődést szolgáló és meghatározó mérnökei voltak. Azóta is nyomon követi e szakterület fejlődését és oktat 

ilyen ismereteket.) 

A jelenlegi (MgSzH és erdészeti igazgatóságai, FVM Természeti Erőforrások Főosztálya - Erdészeti Osztály) 

szerveződést kezdettől fogva sokan minősítették, bírálták. A modul író szerényen így minősít: volt már ennél 

sokkal erősebb a szervezet, hiszen volt OEF miniszteri rangú főigazgatóság, Erdőrendezési Főosztály, Erdészeti 

Hivatal, Erdészeti és Faipari Főosztály, ..... és a jelen. A 14. modul tartalmából viszont az is megállapítható, 

hogy a DET minden igényt kielégítő színvonalon és a legkorszerűbb eszközállomány használatával kiváló 

felkészültségű szakemberek munkájának eredményeként áll rendelkezésünkre! 

A kárpótlás befejezése óta (90-es évek) az erdész szakemberek egyik irányzata az osztatlan közös tulajdonú 

erdőkezelés miatt nagy, ill. nagyobb működési területeket tartanának egyben. Indokaik racionálisak: kedvezőbb 

piaci hatás, alacsonyabb fajlagos üzemirányítási költség, gazdaságosság, tartamosság megőrzése (egy 

erdőfelügyelőre korábban 5-10 gazdálkodó jutott kb. 10 000 ha területtel). A másik irányzat, a magán szektor 

önrendeződése, a megosztás, kiosztás mellett van és érvel. Itt erős a tulajdonosi érzés, tudat. Utóbbiak 

érvrendszerében elgondolkodtató az hogy a közösségi tulajdonú erdő, mint vagyonelem jelentősen leértékelődik. 

A megosztásnak számos más akadálya is van: 

• A tulajdonosok 100 %-os egyetértése; 

• Elhunyt, ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosok; 

• Örökösödési késedelmek; 
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• Használat és tulajdonos különválása; 

• Kis tulajdonosi hányad, nagyobb területű osztási feltételek (Belső koncentrációra ma kicsi a hajlandóság); 

• Megosztási költségek nagysága; (Vas, Zala, Győr-Moson_Sopron megyében az a feladat közel 3 milliárd Ft 

forrást igényelne). 

• A rövidtávú érdekek, gazdasági haszon az erdők megszűnését is jelentené; 

• 2-3 éves haszonbérlés, ha az osztás költségeit a tulajdonosok fedeznék. 

Mértékadó vélemény szerint (Nagy I., 2008) a két irányzatnak közelíteni kellene egymáshoz: 

• Türelem 2011-ig; 

• az új Ert és Vhr-k kényszerhatása; 

• birtokkoncentráció helyrajzi számokon belül; 

• örökösödési jog átalakítás; 

• állami beavatkozások; 

• hozzájárulás kiváltás. 

Vázlatosan ennyiben összegezhetők az MgSzH Igazgatóságának feladatai, amelyek a földügyi igazgatás 

támogatása nélkül meg sem oldhatóak. 

A magántulajdonú erdők értéke legtöbbször különböző, melyek ismerete nélkül az erdőosztás, mindenki 

megelégedésére nem képzelhető el. Az erdővagyon pénzbeli számbavétele, értékkifejezése elengedhetetlen. Az 

erdőérték-számítás gazdag irodalmából, mi a soproni Lett Bélára hivatkozunk és azt ajánljuk (2009). A 

professzor szívesebben nevezi sajátossága és pénzösszeg bizonytalansága miatt értékbecslésnek. 

Sokféle ÉRTÉK megközelítés lehet az erdőben: Gazdasági érték pénzben kifejezhető és realizálható összeg. 

Agrárgazdasági érték döntő része jelenleg az erdőtalaj és élőfakészlet, amelyből az erdőgazdálkodás során a 

társadalom számára hasznosítható, természetes erdei fatermék, majd faipari termék sokasága készül. Előzőekből 

is következik,hogy az erdőgazdálkodás őstermelő ágazat, a „termeléshez” a környezet erőforrásait, az erdőtalaj 

erejét, a talajban lévő vizet és a Nap sugárzó energiáját hasznosítja, a természeti folyamat a meghatározó (Lett 

B., 2009). Az is természetes, hogy az erdővagyon pénzbeli meghatározásnak kiterjedése az erdőtalaj és a 

faállományokon kívül, az egyéb elemekre, funkciókra, szolgáltatásokra is érvényes. (Erdei ökoszisztémák 

értéke; Állat- és növényfajok összessége; Védelmi szolgáltatások; Rekreációs- üdülés hatása; CO2 szabályozás, 

kvótaérték; vadállomány...). Könnyű belátni, hogy ez többszörösen összetett rendszer, mint a kárpótlásnál 

használt Aranykorona. 

4. 15.4 Irányítás-továbbfejlesztés 

A birtokrendezés jogi alapjaival, szabályozási koncepcióival, az eddig elkészült törvényjavaslatokkal, az 5. 

modul foglalkozik. Visszautalva az ott és előzőekben írtakra, közreadjuk a jövőre vonatkozó gondolatainkat: 

• A szabályozási koncepció I. szakaszában felsoroltak teljesítéséhez a jelenlegi földügyi irányítást 

továbbfejleszteni szükséges. Ez történhetne a személyi állomány szakember gárdájának gyarapításával, vagy 

meglévő intézmények mellérendelésével; 

• Át kell dolgozni és meg kell valósítani, a földügyi szervezet továbbfejlesztését szolgáló, 1996-ban készült 

dokumentumot. Az FM stratégiája a földügyi igazgatás címet viselő program egy része teljesült, de az egészet 

tovább kell gondolni; 

• Az így, hosszú távon is működő birtokszerkezet kialakítása sokoldalú szakértői közreműködést igényel, 

amelyekkel a földügy jelenleg nem rendelkezik. Agrárközgazdászokkal, ingatlan értékbecslőkkel, 

földrendezőkkel, földértékelőkkel célszerű lenne a hivatalok létszámát bővíteni; 
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• „Erdő ügyben” továbbra is számítani lehet és kell az MgSzH megyei erdészeti igazgatóságainak aktív 

közreműködésére. 

Előzőek kialakításához jó etalonnak tartjuk a német mintát: A Német Szövetségi Köztársaságban a 80-as 

években a Földrendezési Hivatal dolgozta ki a „Földterületek felhasználásának generál tervét”. A terv szinte 

minden területen érintett (erdészet, építkezés, közlekedés, vízgazdálkodás, halászat, természetvédelem...). A 

földrendezés sajátos tervezői körébe tartozott: 

• a földek becslése, 

• úthálózat és lecsapoló árkok építése, 

• mezőgazdasági utak és árkaik kiépítése, 

• földterületek kiosztása, 

• kataszteri és telekkönyvi munkarészek készítése (Szabó Gy., 1987) 

Korábbiak és az előzőek szerint is a továbbfejlesztéseket úgy kell elképzelni, hogy segítse a mező- és 

erdőgazdaság térség- és tájgondozó funkcióinak elvárása szerinti teljesülését. A kultúrtájnak és 

mezőgazdaságnak együtt kell működni. 

Mottó: az agrárgazdaság nem csak élelmiszereket, hanem környezetet is termel, ebben van multifunkciónalítása 

(Hans P., 2002). 

A 80-as évek elejétől egyre többet olvashattunk az un. agroökológiai potenciálról, a földhasználati 

teljesítőképességről. A gödöllői Petrasovits I. professzor és munkatársai 1984-ben már beszámoltak a témában 

elért eredményeikről. Földkészlet fogalma alatt egy adott földterület teljesítőképességét értették, amit a 

földterület mennyisége, nagysága határoz meg.A másik pedig a földterület tényleges minősége, amit annak 

teljesítőképessége, illetve agroökológiai potenciálja számszerűsíthet. Egy adott ország, egy megye, egy üzem, 

családi gazdaság földkészlete tehát együttesen fejezhető ki a terület nagysággal és annak teljesítőképességével. 

Ez a képesség bármelyik társadalmilag hasznos értékmérővel kifejezhető: valamikor elért maximális 

terméshozam; biomassza tömege; energia tartalom; stb. Ezek előállítása azonban kapcsolatban van nem 

termőföld rendeltetésű területekkel, felületekkel is. Egy átfogó területgazdálkodás csakis ebben a kölcsönös 

kapcsolatban képzelhető el, mint összetevő mindkettő fontos és meghatározó. 

A földkészlet-gazdálkodás, mint társadalmi-természeti tevékenység folyamat-rendszerben az alábbiak szerint 

valósul meg: 

• feltárás, felmérés; 

• nyilvántartás; 

• földhasználat (vízkészlet); 

• földvédelem (mennyiségi és minőségi); 

• melioráció és a 

• földkészletek prognosztikája. 

Az elkezdett kutató-fejlesztő tevékenység nem folytatódott és nem készült el a folyamat nyilvántartása, a 

korszerű követelményektől elmaradtunk. 

Márpedig olyan készletekkel, amelyek mennyiségéről, állapotáról, változásáról megbízható adataink nincsenek, 

ésszerűen gazdálkodni nem igen lehet. Nem épült ki olyan számítógépes egységes földkészlet-nyilvántartás, 

amelyik megfelelő informatikai háttérrel rendelkezik, folyamatosan karbantartott az ökológiai, technológiai 

háttere és folyamatosan szolgáltat. 

A gödöllői vizsgálatok és tapasztalatok azt mutatták, hogy a földhasználat eredményei azonos követelmények 

között is rendkívül eltérőek. Pest megye agroökológiai potenciálja átlagosan 57%. Néhány szakember ilyenkor, 

amikor a ráfordítások és a hozamok értékarányai kedvezőtlenek, megkérdezi rekultiváljuk vagy kultiváljuk. 

Termeljünk csak ott, ahol a földhasználati teljesítőképesség 100% közelében van?! 
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Előzőeket továbbgondolva: a földvédelem sem korlátozódhat pusztán a földterületek csökkenésének 

mérséklésére, legalább ennyire fontos a talajvédelem eszközeivel a használt földterületek teljesítőképességének 

megőrzése, fenntartása. A teljesítőképességet ott mindenképpen védeni kell, ahol ezt jelentős beruházások 

indokolják (Szabó Gy., 1987). 

Felelős földkészlet-gazdálkodás nem képzelhető el folyamatosan karbantartott előrejelzések, prognózisok 

nélkül. 

A termőföld és használata az előzőekben vázolt átfogó, alapvető, fogalmi, szemléleti és elméleti rendszer 

középpontjába való állítását igényli. Ez is lehetne egy továbbfejlesztési irány, mulasztásaink pótlása! 

5. 15.5 Összefoglalás 

A modul igyekezett teljesíteni a bevezetőben foglaltakat: leírta a birtokrendezést szolgáló eszközrendszert, 

annak intézményeit és az operatív egységek feladatkörét; összekapcsolta a mondanivalót más tantárgyban 

tanultakkal, ajánlva a távérzékelés és fotointerpretáció eszközrendszerét; összegezte az eddigi tapasztalatokat, 

levonva a szükséges tanulságokat; a lehetőségek vázolása mellett célmeghatározásra is vállalkozott; véleményt 

formált szervezetekről, alkalmasságukról a soronkövetkező birtokrendezési-, fejlesztési feladatok megoldásánál. 

Ígérte a modul szükségszerű aktualizálását, hiszen a kormányzati és minisztériumi szerkezet ebben az 

időpontban még nem ismerhető meg. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Az FVM jelenlegi szervezetében milyen főosztályok segíthetnék a jövő birtokügyeinek jövőt szolgáló 

megoldását? 

2. Milyen projektek segíthetnek a birtokrendezések végrehajtását? 

3. A FÖMI kutatási és kísérleti eredményei miként hasznosulhatnának a birtokrendezésben? 

4. A birtokrendezés célrendszerének megfogalmazásához milyen elemzési tanulságokat használna fel? Milyen 

lehetősége van jelenleg a birtokrendezések végrehajtására? 

5. Milyen szervezetben teljesíti feladatát ma az erdőrendezés, erdőtervezés? 

6. Milyen megoldásokat ismer az osztatlan közös erdőtulajdon megszüntetésére? 

7. Miért nehéz az osztatlan közös föld és erdőtulajdon megszűntetése? 

8. Milyen továbbfejlesztést igényelne a földügyi-, erdőtervezési- és felügyeleti szervezet a birtokrendezés 

sikeres és eredményes végrehajtásához? 

9. Miért jó minta az átalakításhoz a német modell? 

10. Mit jelent a multifunkcionális agrárgazdaság? 

11. Mit jelent a földkészlet-gazdálkodás? 

12. Ismertesse a földkészlet- gazdálkodás folyamatrendszerét! 

6. 15.6 Tárgymutató, fogalomtár 

FVM szervezet 

földhivatali hálózat 

birtokrendezést szolgáló projektek 

FÖMI kutatások, eredmények 

szervezeti alkalmasság 
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elemzési tanulságok, lehetőségek 

célrendszer 

veszélyhelyzetek 

KAP reform- hatások 

probléma és célfa 

erdőtervezés 

irányítása szervezete 

irányítás továbbfejlesztés 

multifunkcionális agrárgazdaság 

agroökológiai potenciál 

földhasználati-nyilvántartás fejlesztés 
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