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4. fejezet - A külföldiek föld és 
ingatlan szerzése 

1. 4.1 Bevezetés 

Európai Uniós tagságunk következtében gazdasági súlyát meghaladó jelentőséget ad az, hogy milyen módon 

rendezi a magyar jog a külföldi állampolgárok és jogi személyek belföldi ingatlanra és termőföldre vonatkozó 

tulajdonszerzési lehetőségét. E fejezet célja tehát az, hogy az olvasó megfelelő ismereteket szerezzen azokról az 

előírásokról, amelyek meghatározzák, hogy a külföldiek milyen esetekben és módon szerezhetnek ingatlan vagy 

termőföld tulajdont. Egyben vázlatos képet kap arról, hogy az Európai Unióban, illetőleg egyes tagországokban 

ez miként lehetséges. Ebből a fejezetből megismerhető: 

• a külföldiek ingatlantulajdon szerzésének magyarországi szabályai; 

• a termőföldtulajdonra vonatkozó előírásokat, valamint; 

• az Európai Unió egyes tagországainak ilyen irányú szabályait. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

- bemutatni a rendszerváltást megelőző előírásokat a külföldiek ingatlan-tulajdon szerzésére vonatkozóan, 

- választ adni arra, hogy Magyarországon külföldi magán és jogi személy milyen módon és mértékben szerezhet 

ingatlan– vagy földtulajdont, 

- átfogó képet adni arról, hogy az Európai Unió egyes tagországaiban milyen módon szerezhet külföldi 

földtulajdont. 

• Külföldiek ingatlantulajdon szerzése a rendszerváltozást megelőzően 

A külföldiek ingatlan és földtulajdon szerzésére vonatkozóan a földtulajdon és földhasználat 

továbbfejlesztéséről szóló 1967. évi IV. törvény és végrehajtási rendelkezései nem tartalmaztak előírásokat. A 

törvény a személyi földtulajdon mértékének meghatározásánál állampolgár megnevezést használja, s ebből 

levonható az a következtetés, hogy a személyi földtulajdon alanya nem magyar állampolgár is lehetett. Ennél 

többet az említett jogszabályok nem tartalmaztak. 

Külföldiek tulajdonszerzésére vonatkozó rendelkezéseket azonban a földről szóló 1987. évi I. törvény már 

tartalmazott. A hivatkozott törvény 38. §. értelmében külföldi jogi vagy magánszemély – ha jogszabály vagy 

nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – ingatlan tulajdon jogát adásvétel, csere, vagy ajándékozás 

útján a Pénzügyminisztérium előzetes engedélyével szerezhette meg. A Pénzügyminisztérium az előzetes 

engedélyt az érdekelt minisztériumokkal (országos hatáskörű szervekkel) egyetértésben adta meg. 

A rendszerváltást megelőzően külföldiek bármely magyarországi ingatlan, termőföld tulajdonjogát adás-vétel, 

csere vagy ajándékozás útján – miként az előzőekben idézett törvényhelyből kitűnik - a Pénzügyminisztérium 

előzetes engedélyével szerezhették meg. Ezt az engedélyezési jogkört elsőfokon a Pénzintézeti Központ 

gyakorolta. Az ingatlanszerzésre irányuló kérelmet tehát a Pénzintézeti Központhoz kellett benyújtani. A 

kérelem beadható volt még az ingatlan fekvése szerint illetékes helyi tanács Igazgatási Osztályán is, amely a 

kérelmet az említett hatósághoz továbbította. 

Az adás-vétellel, cserével és az ajándékozással történő ingatlantulajdon szerzés feltételeit egy külön 

minisztertanácsi rendelet határozta meg, amely tételesen felsorolta azokat a feltételeket, amelyek szükségesek 

voltak ahhoz, hogy a tulajdonszerzéshez az engedély megadható legyen. Annak eldöntése tehát, hogy a 

tulajdonszerzés engedélyezhető-e vagy sem, nem az említett Pénzintézeti Központ szabad belátására volt bízva, 

hanem mint említés történt róla, tételesen körülírt feltételektől függött. Ezek a következők: 

a külföldi 

a. részére nemzetközi szerződés a magyar állampolgárokkal, illetőleg a magyar jogi személyekkel azonos 

elbírálást biztosít, 
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b. rendelkezzen bevándorlási, illetőleg állandó tartózkodási engedéllyel, 

i. magyarországi ingatlanát kisajátították, vagy ingatlanát másik ingatlanra kívánja cserélni, 

i. tulajdonszerzésének célja a közös tulajdon megszüntetése, és végül 

e.) magyar magánútlevéllel rendelkezik, feltéve, hogy a lakást lakótelket, üdülőt, üdülőtelket a saját vagy közeli 

hozzátartozója magyarországi tartózkodása céljából vásárolja. A Minisztertanács döntésének lényege: 1990. 

január 1-jétől a külföldön élő magyar állampolgárok, akik magyar magánútlevéllel rendelkeztek, korlátozás 

nélkül vásárolhattak maguknak lakást, hétvégi házat vagy lakótelket Magyarországon. 

A vázoltakból megállapítható, hogy külföldi Magyarországon ingatlantulajdont csak viszonylag szűk körben 

szerezhetett. Természetesen a külföldiek korlátozás nélkül örökölhettek ingatlant Magyarországon, akár 

végrendelet, akár törvényes öröklés útján. Hasonlóan, miként a magyar állampolgárok külföldön. 

A vázolt rendelkezéseket alapvetően az motiválta, hogy a külföldiek jelenléte a magyar gazdaságban rendkívül 

kívánatos volt. Ezért a külföldiek részvételével működő gazdasági társaságok részére – amennyiben 

működésükhöz ingatlanra volt szükségük – tulajdonszerzésre előzetes engedély nélkül is lehetőség volt. 

Ez a kedvezmény, amely a külföldiek magyarországi befektetéseit kívánta ösztönözni, mind az ingatlanra, mind 

a termőföldre kiterjedt. Hangsúlyozni kell azonban, hogy erről csak akkor lehetett szó, ha a tevékenység 

ellátásához ingatlanra volt szükség. 

Tekintettel arra, hogy a külföldiek ingatlan szerzése korlátozott volt, 1987 óta – mintegy a tulajdon 

„pótlásaként” - lehetőség volt arra, hogy a külföldiek amennyiben magyarországi tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkeztek, Magyarországon ingatlanhasználati jogot szerezzenek 30 évre. Ez lakásokra és 

üdülőkre vonatkozott és pedig csak olyanokra, amelyeket jogi személy adott bérbe. (A jogi személy ilyen irányú 

tevékenységét pénzügyminiszteri engedéllyel végezhette.) Magánszemély tehát külföldi részére 

ingatlanhasználati jogot nem engedélyezhetett. Az ingatlanhasználati jog terjedelme korlátozva volt, mert egy 

személy legfeljebb egy lakásra és üdülőre létesíthetett. Nem szerezhetett használati jogot, akinek ugyanabban a 

helyiségben beköltözhető ingatlan volt a tulajdonában. A használati jog átruházható volt olyan külföldi 

magánszemély számára, akinek állandó lakóhelye külföldön volt és magyarországi tartózkodási engedéllyel 

rendelkezett. Az ingatlanhasználati jog lényegében azoknak a külföldieknek az igényeit kívánta kielégíteni, akik 

családi, rokoni szálak révén kötődtek Magyarországhoz, de letelepedni nem kívántak. 

2. 4.3 A tulajdoni reform kapcsán kialakult álláspontok 
a külföldiek földtulajdon szerzéséről 

A külföldiek földtulajdon szerzésének kérdése egyik legvitatottabb pontja a magyar gazdasági életnek. A kérdés 

abból a szempontból is jelentőséggel bír, hogy a föld egyben az ország területét is alkotja, különös jelentősége 

van egyébként azért is, mert a föld az emberi lét alapja, amely mind minőségileg, mind mennyiségileg 

korlátozott terjedelemben áll rendelkezésre. A föld az ember társadalmi és gazdasági tevékenységének 

fundamentuma, valamennyi ásvány, növény és élőlény létezése a földből fakad, de erőforrás is, amely egyúttal 

árú és vagyon. A föld nem fogható fel a tulajdonjog egyszerű tárgyaként, s a fent jellemzett sajátosságok 

folytán, illetve szociális kötöttségéből fakadóan hatalmi, uralmi tényező. 

A termőföldtulajdon korlátozásmentes, vagy legalább is a magyar állampolgárokkal azonos elbírálást hirdetők 

álláspontja szerint a magyar agrárgazdaság jelentős tőkehiánnyal küszködik hosszabb ideje, ami gátolja a 

fejlesztést és a fejlett piacokra való kijutást. Ezt a gondot akkor és azáltal lehet megoldani, ha lehetőséget 

biztosítunk a külföldiek számára a termőföldtulajdon szerzésére, s ezáltal a tőke beáramlására. A külföldiek 

termőföldtulajdon szerzését ellenzők véleménye szerint a magyarországi termőföld ára a nyugat-európai 

földáraknak csak töredéke. Az alacsony földárak következtében a külföldiek tetemes mértékű földtulajdont 

tudnak szerezni. Ez által a magyar paraszt földnélkülivé, nincstelenné válik, s a volt földtulajdonán jó, ha 

bérmunkához juthat. Ez utóbbi álláspont hirdetői érvként hozzák fel, hogy az ország mezőgazdasági területéből 

többszázezer hektár külföldiek kezében van a tiltott átruházások, a „zsebszerződések” következményeként, s a 

számukra kedvező jogszabály módosítást követően tulajdonukba kerül a használatukban levő földterület. 

Elöljáróban nézzük meg, hogy a Magyar Alkotmány miként rendelkezik az emberi, állampolgári jogok 

kérdéséről. Az Alkotmány 70/A §-ának (1) bekezdése értelmében „Magyarország a területén tartózkodó minden 

személy számára bármely megkülönböztetés nélkül biztosítja az emberi, illetve az állampolgári jogokat. „A 
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Magyar Alkotmány ugyan a tulajdonjoggal összefüggő kérdéskört nem az alapjogokról, hanem az általános 

rendelkezésekről szóló fejezetben szabályozza, a tulajdonhoz való jog szervesen kötődik az állampolgári 

alapjogokhoz. Maga az Alkotmánybíróság is amellett foglal állást, hogy a tulajdonviszonyokra alkalmazni kell 

az alkotmány előzőekben citált jogegyenlőségi elvet rögzítő paragrafusát. Az alkotmány 9.§., ill. 13. §. (1) bek. 

értelmében.” A magyar köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny 

szabadságát. Ennek nélkülözhetetlen eleme, hogy biztosítja a tulajdonhoz való jogot”. A védelem a tulajdonba 

való állami beavatkozás mértékét érinti, a tulajdonhoz való jog ugyanis nem abszolút: amennyiben azt a 

közérdek megkívánja, az elérni kívánt céllal arányban álló módon és a cél eléréséhez elkerülhetetlenül 

szükséges mértékben korlátozható (7/1991. (II.28.) AB határozat; 2299/B/1991. AB határozat). 

Annak folytán, hogy a föld, mint államterület az állami szuverenitás tárgya, az államközi kapcsolatokban, 

különösen az integrációs folyamatokban fontos annak egyértelmű meghatározása, hogy az állam milyen 

lehetőséget biztosít a külföldiek ingatlan tulajdon szerzésének. 

A külföldiek földtulajdon szerzési lehetőségeire három modell ismeretes. 

1.) A korlátlan szuverenitás elve alapján a földet az állam nem csökkenthető területként kezeli, amelyből 

következően a föld vonatkozásában dologi hatályú elidegenítési tilalom érvényesül, azaz általános érvénnyel 

kizárják a föld forgalomképességét. 

2.) A második modell a szuverenitás nemzeti érdekekkel egyeztetett önkorlátozás. Ez esetben a földet nem 

államterületként kezelik, hanem piaci áruként. Vagyis mind az adott ország állampolgárai, mind a külföldiek 

számára forgalomképes a tulajdonszerzés, azonban a közérdeknek alárendelt. Az ingatlanforgalom a hatósági 

engedélyezés, a föld vonatkozásában a birtokminimum, birtokmaximum jogszabályi rögzítésével, valamint 

egyéb releváns köz- és magánjogi eszközök alkalmazásával ellenőrzés alatt áll. 

3.) A harmadik modellben az állami szuverenitás teljesen eltűnik, az ingatlan-forgalomban a kereslet-kínálat 

elve érvényesül, tehát az állam nem avatkozik bele a piaci viszonyokba. (Tanka: 2004.). 

Ismeretes, hogy Magyarország 2004. május 1-je óta az Európai Unió tagja. Az EU tagságból fakadóan a 

külföldiek ingatlan és földtulajdon szerzését az alkotmány alapján illeszteni kell a Magyar Állam 

kötelezettségvállalásaihoz. A Magyar Köztársaság közreműködik az európai egység megteremtésében, másrészt 

biztosítja a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belsőjog összhangját (Alkotmány 6. § (4), 7. § (1)). 

Az Alkotmánybíróság átmeneti jelleggel minősítette alkotmányosnak a földjogi szabályozásban megjelenő 

állami beavatkozást. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás feltételeként meghatározott teljes ingatlanpiaci 

liberalizáció megvalósításának időpontja pedig egyre közeledik, 2011-ben lejár. 

A magyar kormány 2010. augusztusában kérvényezte az Európai Uniónál a hosszabbítást. Ebben a kérelemben 

arra hivatkozott, hogy a földárak még mindig nagyon elmaradnak a régi tagországokétól. S mivel a magyar 

gazdák támogatása sem érte el még a nyugat-európai szintet, félő, hogy tőkeerős külföldi befektetők jelennek 

meg, s veszik meg a földet. Miután a közvetlen kifizetések a földárban kapitalizálódnak, s a támogatási szint 

csak 2013-ban éri el a kialkudott felső határt, nyilván az árak is csak három év múlva tükrözhetnek egyfajta 

kiegyenlítődést. A moratórium meghosszabbításának további érve a világgazdasági válságból fakadó negatív 

hatások, amelynek nemkívánatos következménye volt, hogy a magyar gazdák jövedelme a 2008-2009-es 

években több mint 30 %-al csökkent. További érve volt a kormánynak, hogy a magyar birtokszerkezet, amely a 

családi gazdaságokra épül, még nem alakult ki. 

Az Európai Bizottság – elfogadva a kormány érveit – úgy döntött, hogy engedélyezi Magyarország számára 

a termőföld vásárlási moratórium, a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező uniós polgárok és valamennyi 

jogi személy termőföldszerzésének korlátozására vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítását három évvel. 

Ennek megfelelően tehát a 2011. április 30-án lejáró külföldiek földvásárlását tiltó rendelkezés 2014-ig 

fennmaradhat. 

3. 4.4 A külföldiek termőföldtulajdon szerzése és 
haszonbérlete 

3.1. 4.4.1 Külföldiek termőföld és ingatlantulajdon szerzése 
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Külföldiek termőföld tulajdonszerzését – a már 3. fejezetben is részletezett – az 1994. évi LV. törvény 

szabályozza. 

A törvény főszabályként kimondja: külföldi magánszemély és jogi személy termőföld tulajdonjogát nem 

szerezheti meg. Külföldi magánszemély a törvény értelmében a nem magyar állampolgár, kivéve a bevándorolt, 

vagy menekültként elismert személy, külföldi jogi személy pedig a külföldi székhelyű jogi személy vagy az 

ilyen székhelyű jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A törvény 4. §-a határozza meg azokat a 

tulajdonszerzési jogcímeket, amelyek esetében a tulajdonszerzési korlátozásokat nem kell alkalmazni. Ennek 

értelmében a külföldi személyek 

- törvényes öröklés 

- elbirtoklás 

- ráépítés 

- kisajátítás és 

- kárpótlási célú árverés 

jogcímen megszerezhetik a termőföld tulajdonjogát. 

A külföldi magánszemély tehát törvényes öröklés, elbirtoklás, ráépítés, kisajátítás és kárpótlási árverés jogcímen 

történő tulajdonszerzés kivételével termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg. A tilalom nem vonatkozik arra 

az esetre, ha a külföldi a termőföld tulajdonjogát speciális módon szerzi meg: 

- legfeljebb 6 000 m² terület önálló ingatlanként (földrészletként) kialakított tanya területén levő termőföld 

tulajdonjogának megszerzése; 

- termőföldről szóló törvény hatálybalépésekor meglévő termőföld tulajdon legfeljebb annak területnagyságát és 

aranykorona értékét meg nem haladó területnagyságú és aranykorona értékű termőföldre való elcserélése esetén, 

- ugyancsak a törvény hatálybalépésekor meglévő termőföld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből 

vásárolt termőföld, valamint a termőföld közös tulajdonának megszüntetésével összefüggésben történő 

tulajdonszerzés. 

A tanya tulajdonjogának külföldiek által történő megszerzésére speciális szabályok vonatkoznak. Ezek szerint 

külföldi magánszemély az önálló ingatlanként (földrészletként) legfeljebb 6 000 m² területtel kialakított tanya 

tulajdonjogát a termőföldnek nem minősülő más ingatlanokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései 

szerint szerezheti meg. Az engedélyezési eljárás részletes szabályait a 7/1996. (I.18.) korm. rendelet tartalmazza. 

Ennek értelmében a tulajdonszerzéshez az engedélyt a kormány általános hatáskörű államigazgatási szerve, a 

megyei kormányhivatal akkor adhatja meg, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért. 

Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és 

a. a külföldi ingatlanának tulajdonjogát a kisajátításról szóló, többször módosított 1976. évi 24. törvényerejű 

rendelet, illetve a 2007. évi CXXIII. törvény alapján szerezték meg, vagy 

b. a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy 

i. a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy 

a. a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik. 

A kormány általános hatáskörű államigazgatási szerve vezetője abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-

e önkormányzati érdeket, az ingatlan fekvése szerint illetékes települési (fővárosi kerületi) önkormányzat 

polgármesterének nyilatkozatát kéri, s annak figyelembevételével megtagadhatja az engedélyt. Az engedély 

megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem 

biztosít a magyar állampolgároknak, illetőleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást. A 

nemzetközi szerződés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó. A 

felsoroltaktól eltérően az ingatlanszerzést engedélyezni kell a külön törvény rendelkezései alapján önálló 

vállalkozóként Magyarországon letelepedő külföldi természetes személy számára, ha ez közvetlenül szükséges 

annak a gazdasági tevékenységnek a folytatásához, amelyre letelepedett. 
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Nem minősül gazdasági tevékenység folytatásához szükséges ingatlannak az ingatlanközvetítés (adásvétel, 

csere, bérbeadás) céljából megszerezni kívánt ingatlan. Az önálló vállalkozóként letelepedett külföldi 

természetes személy a külön jogszabályok szerinti egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának 

megszűnését – egyéni cég esetében a cégjegyzékből való törlését -, továbbá a szakmai, kamarai tagság 

megszűnését követő egy éven belül köteles az ingatlant elidegeníteni. Lehetősége van arra, hogy 

tulajdonjogának fenntartását az előzőekben említett általános hatáskörű területi államigazgatási szerv 

vezetőjénél kérelmezze. 

A termőföld tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban a termőföldről szóló törvény 8/A §-a kivételes 

szabályokat tartalmaz a tagállami állampolgárok tekintetében. A belföldi magánszemélyre vonatkozó 

előírások irányadóak azon tagállami állampolgárra, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként 

kíván letelepedni Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon 

lakik és folytat mezőgazdasági tevékenységet. 

A tulajdonszerzési feltételeket egyrészt hatósági igazolásokkal kell bizonyítani, a jövőre nézve vállalt 

kötelezettségeket pedig teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal kell 

vállalni. 

A szabályozás célja – a törvénytervezet miniszteri indokolása szerint -, hogy a tagállami állampolgár a 

termőföldet elsősorban saját maga használja. A mezőgazdasági tevékenység folytatásának igazolásaként a 

termőföld tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell a mezőgazdasági 

igazgatási szerv által kiadott hatósági bizonyítványt arról, hogy a kérelmező a tulajdonszerzést megelőző három 

évben saját nevében, saját kockázatára folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet folytatott Magyarországon. 

A törvény előírja továbbá, hogy a termőföld használatát csak korlátozott mértékben lehet más használatába 

átengedni, amelynek megfelelően a jogszerzőnek nyilatkoznia kell, hogy a termőföld átengedéséből származó 

bevétele nem fogja meghaladni a mezőgazdasági tevékenységéből származó bevétel 25 %-át. 

A feltételeket teljesítő, valamely tagállamban honos magánszemély tehát a magyar állampolgárokhoz hasonlóan 

szerezhet termőföldet, azaz 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona (AK) értékű földterületet azzal a – 

belföldi magánszemélyekre szintén irányadó – kiegészítő megkötéssel, hogy egy településen a közeli 

hozzátartozók tulajdonában lévő földterület mennyisége nem haladhatja meg a település összes termőföld 

területének egynegyedét vagy az ezer hektárt. A terület mértékének megállapításánál a legfeljebb 6000 m² 

területtel önálló ingatlanként (földrészletként) kialakított tanya területén levő termőföldet nem kell figyelembe 

venni. 

A törvényi előírásokat a mezőgazdasági igazgatási szerv az ingatlanügyi hatóság bevonásával ellenőrizheti. 

Szabálytalanság megállapítása esetén a jogszerű állapot helyreállítására tűzött határidő eredménytelen elteltét 

követően bírsággal szankcionálja a tulajdonost. A bírság összege a szerzéskori aranykorona értéke 

húszezerszeres szorzatának megfelelő forint összeg. Elidegenítési kötelezettség tehát nem írható elő, a 

jogsértésre tekintettel azonban – amíg a bírságolásra okot adó körülmény fennáll – a tulajdonos további 

termőföldtulajdon-szerzése korlátozás alá esik. A törvény értelmében ez esetben a külföldiekre vonatkozó 

főszabály lesz az irányadó, vagyis nem szerezhet termőföldtulajdont Magyarországon. A jogszabály azzal 

azonban, hogy ez utóbbi szankció legkésőbb az EU csatlakozási okmányban meghatározott mentességi idő 

végéig alkalmazható, egyértelműen utal a termőföldpiaci liberalizációt követő új szabályozási környezetre és 

ezzel a külföldiek tulajdonszerzésének megváltozó feltételeire. (Kurucz: Kézirat, 2010.). 

3.2. 4.4.2 A külföldiek földhaszonbérlete 

Ismeretes, hogy a termőföld haszonbérletére vonatkozó előírásokat a termőföldről szóló törvény III. fejezete 

tartalmazza azzal, hogy a törvény eltérő rendelkezése hiányában a Polgári törvénykönyvnek a haszonbérletre 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

Külföldiek tekintetében a törvény hivatkozott fejezete nem tartalmaz különösebb előírásokat. 

Termőföldre mind belföldi, mind a külföldi magán- és jogi személy egyaránt csak határozott időre köthet 

haszonbérleti szerződést. Nincs mód és lehetőség tehát arra, hogy a haszonbérbeadó és a haszonbérlő a 

megállapodással mintegy „örökhaszonbérleti” jogviszonyt hozzon létre. (Törvénytervezet 13-14. §-hoz fűzött 

miniszteri indokolás). Külföldi magán és jogi személy legfeljebb a belföldiekre meghatározott időtartamra 

köthet haszonbérleti szerződést. (Lásd 3. fejezet 3.5.1 pont). 
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A térmérték tekintetében sincs eltérés, mert a külföldi magán és jogi személy is legfeljebb 300 hektár 

területnagyságú vagy 6000 AK értékű termőföldet vehet haszonbérbe. A haszonbérelhető terület nagyságát – 

miként a belföldiek esetében is – a haszonbérlők esélyegyenlőségének megteremtése céljából korlátozza a 

törvény. (Törvénytervezet 22-23. §-hoz fűzött miniszteri indokolás). A haszonbérlet intézményére vonatkozó 

egyéb előírásokat a 3. fejezet részletezi. 

4. 4.5. A külföldi földtulajdonszerzés lehetősége az 
Európai Unió egyes tagországaiban 

Az Európai Unióban a földbirtok-politikában, s ezáltal a tulajdonszerzések területén sincs egységes szabályozás. 

Az Európai Unió közösségi joga lényegében a nemzeti alapú diszkriminációt tiltja, de a tagállamok földtulajdoni 

rendjébe nem avatkozik be, abban nem foglal állást. Ezért van az, hogy ezen a területen komoly különbségeket 

tapasztalunk a földtulajdonszerzés tekintetében. Általánosságban elmondható, hogy a jogi személyiségű 

gazdálkodók tulajdonszerzése kapcsán a tagállamok agrárjoga defenzív földbirtok-politikára épül, így a jogi 

személy szerzőképessége csak kivételként áll elő, továbbá a földforgalom nem liberalizált. Az EU tagországok 

agrárjoga általában tehát nem a földet, hanem a családi gazdálkodót helyezi a szabályozás centrumába. 

Amennyiben mégis, akkor azt az üzemi eszközökkel együtt teszi. 

Az angolszász eredetű farm kifejezés árugazdálkodást folytató mezőgazdasági vállalkozást, vállalatot jelent, 

amely dologi értelemben nem csak a termőföldet, hanem az egyéb gazdasági épületeket, a gépeket és a farmer 

lakóházát is magába foglalja. Mint említés történt róla, az Unió tagállamaiban a családi gazdaságok működtetése 

a fő cél. Ennek érdekében törvényi előírások szabályozzák tagállamonként a birtokminimumot és 

birtokmaximumot, az egy gazdálkodó által birtokolható gazdaságok számát, a hivatásszerű gazdálkodást, a 

letelepedési kötelezettséget. A szabályozás elsősorban a tulajdonszerzés, a bérlet és az öröklés kérdéseire 

vonatkoznak. A földbirtok-politika érvényre juttatásában komoly szerepet kapnak és széles hatáskörük van a 

helyi szervezeteknek. 

Az Európai Unió tagországai által a termőföld vonatkozásában alkalmazott jellemző korlátozások lényegében 

négy csoportra oszthatók. Éspedig: 

- a megszerezhető termőföld üzem méretére vonatkozó előírások; 

- a tulajdonjog alanyát érintő korlátozások (a tulajdonos szakképzettségének követelménye); a mezőgazdasági 

tevékenység végzésének kötelezettsége; 

- az Uniós állampolgárság fennállása; 

- a szerzés mezőgazdasági szakhatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz kötöttsége, amely az első két csoport 

feltételeinek teljesítését, illetve ellenőrzését szolgálja. 

A tagállamok szempontjából történő csoportosítás szerint a megoldások, az egyes országok előírásait 

figyelembe véve 3 fő csoportba sorolhatók: 

a.) azok az országok, ahol a földtulajdoni és földforgalmi, valamint az öröklési jogviszonyokat mezőgazdasági 

szempontok szerint átfogó és kötött szabályozással rendezték (Dánia, Olaszország, Spanyolország, Portugália, 

Franciaország); 

b.) azon államok, amelyekben a jogi szabályozás ugyan valamennyi területe átfogja, de a speciális agrárjogi 

rendezés kevésbé kötött (Németország, Ausztria, Svédország, Finnország); 

c.) azok az országok, ahol hiányzik az átfogó szabályozás és csak egyes részterületekre terjed ki a speciális 

rendszer (Belgium, Luxemburg, Hollandia, Egyesült Királyság). (Kurucz, 208-209. oldal, 2001.) 

A vázolt csoportosítás alapján mutatunk be néhány tagországot, illetve annak földtulajdonra vonatkozó előírását. 

Dánia 

Dániában igen szigorú szabályok vonatkoznak a földtulajdon megszerzésére és a földhasználtra is. Alapvető cél 

biztosítani a földalapok védelmét, megőrizni a föld tulajdonlására vonatkozó jogokat, valamint a családi 

farmergazdaságot. 
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A dán mezőgazdasági törvény kiindulópontja az volt, hogy egy család tulajdonában és használatában csak 

akkora földterület legyen, amelyet családi alapon meg tud művelni. Ennek megfelelően minden családnak 

csak egy gazdasági egység lehet a birtokában, amelynek felső határát a törvény 150 hektárban határozta 

meg. Minden gazdasági egységhez tartozik egy gazdasági épület a gazdálkodáshoz szükséges felszerelésekkel 

együtt. A dán földjog szerint 3 hektár az a legkisebb gazdasági egység, amelyen még megfelelő gazdálkodás 

folytatható. Ennél kisebb területfelosztást a törvény nem engedélyez sem öröklésnél, sem haszonbérletnél, sem 

pedig tulajdon-átruházás esetén. Azonban, amennyiben a gazda igazolni tudja, hogy családi munkaerővel és 

felszereléssel több gazdasági egység üzemben tartására képes, úgy lehetősége van arra, hogy akár tulajdonába, 

akár használatra több gazdaságot is szerezzen. Ennek a felső határa legfeljebb 5 gazdasági egység, illetve 

legfeljebb 70 hektár termőföld. 

Ha a meglévő gazdaság meghaladja a 30 hektárt, úgy újabb gazdaság megszerzése csak rendkívüli esetben 

engedélyezhető. 

További korlátozást jelent, hogy több önálló gazdaság esetén az egyes üzemrészek nem lehetnek 10 

kilométernél messzebb az üzemközponttól. Amennyiben a gazda újabb földterületet kíván szerezni (akár bérlet, 

akár tulajdonszerzés) és ezt a területet a már meglévő területtel kívánja egyesíteni vagy üzemeit össze akarja 

vonni, ezek nem lehetnek 2 kilométernél messzebb az üzemközponttól. 

A törvény szigorú feltételeket szab a tulajdonszerző vagy haszonbérlő személyével szemben: 

- a jogszerzőnek dán állampolgárnak kell lennie, vagy olyan állampolgárnak, aki az Európai Unió valamely 

tagállamának tagja; 

- a jogszerző családi alapon saját maga köteles a gazdaság területén mezőgazdasági tevékenységet folytatni és a 

gazdaság megszerzésétől számított hat hónapon belül a gazdaság területére költözni. Ez alól a feltétel alól 

kivételt jelent a 30 hektár alatti területek megszerzése; 

- a 30 hektárt meghaladó birtokot csak mezőgazdasági képesítésű személy művelheti. 

A tulajdonszerzés megtagadható: 

- ha tőkefelhalmozásra irányul; 

- ha egészségtelen birtokstruktúra vagy tulajdonmegoszlás kialakulásához vezet; 

- ha a vételár irreális. 

Valamely gazdaság felosztása öröklés esetén is engedélyhez van kötve. 

Öröklés esetén a fő cél a gazdaság elaprózódásának a megakadályozása. Ennek megfelelően, amennyiben 

az örökhagyó végintézkedés hátrahagyása nélkül hunyt el, a közjegyző a hagyatékot az örökösöknek osztatlanul 

adja át, akik a következő lehetőségek közül választhatnak: 

- közösen gazdálkodnak, 

- a termőföldet haszonbérbe adják vagy 

- valamelyik örököstárs vállalja a termőföld megművelését. 

Az utóbbi esetben a művelést vállaló örököstárs a bíróságtól kérheti a gazdaság részére történő átadását, 

azonban köteles a többi örököstársat pénzben kártalanítani. A megváltás ilyen esetben a föld „hozamértékén” 

történik, amely értéket a föld minőségi osztálya szerint jogszabály állapít meg. Ha az örökösök nem kívánják a 

termőföldet átvenni, úgy az az államra száll át, aki köteles gondoskodni az örökösök kielégítéséről. 

Dániában a maximális bérleti idő 30 év. A haszonbérleti szerződés érvényességéhez szükséges a szerződés 

írásba foglalása és kötelező tartalmi elem a bérleti idő, a bérleti díj és a felmondási idő meghatározása. A 

haszonbérleti szerződés tekintetében is érvényesek a tulajdonszerzésnél említett birtoknagyságra vonatkozó 

előírások (maximum 5 gazdasági egység) és a 30 hektárt meghaladó haszonbérlet esetén a haszonbérlőnek 

mezőgazdasági képesítéssel kell rendelkeznie. A bérlő halála esetén az örökösök folytathatják a haszonbérleti 

jogviszonyt. (Kurucz: 209-210. oldal, 2001.) 

Franciaország 
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Franciaországbanminden természetes, vagy jogi személy – külföldi is – vásárolhat földet. A gazdasági 

társaságoknak gazdasági megfontolások alapján általában nem áll érdekükben földet vásárolni, így nem 

jellemző, hogy ez irányú kérelemmel jelentkeznének. Franciaországban ugyan mindenki földhöz juthat, de a 

nemzeti mezőgazdasági politika iránymutatásai szerint prioritási rendszert működtet az FNSAFER (az NFA-hoz 

hasonló szervezet). Ezáltal nagyobb eséllyel juthatnak földhöz a fiatal gazdálkodók, a helyben lakók, illetve a 

kis földterülettel rendelkezők (ennek mérete egy-egy megyében a gazdasági méret átlagától függ, de kb. kisebb, 

mint 60 ha). Ebből is látszik, hogy Franciaországban nem cél a többszáz hektáros gazdaságok kialakítása, mivel 

ezzel a helyben lakó többi kis és közepes méretű gazdaságokat ellehetetlenítenék. Miután az FNSAFER-nek 

elővásárlás joga van, segíteni tudja az említettek földhöz juttatását. A földterületek adásvétele esetén a 

következő célkitűzések valósulnak meg: 

• egy vagy több gazdálkodó letelepedésének elősegítése oly módon, hogy egyben az életképes mezőgazdasági 

birtokok nem aprozódjanak el, 

• olyan gazdaságok növekedésének támogatása, amelyek méretüknél fogva a termelési referenciák szerint, vagy 

a támogatások szempontjából nem felelnek meg a megyei szinten meghatározott termelési struktúrák főbb 

irányvonalainak, 

• multifunkcionális gazdaságok kialakításának segítése minden olyan területen, ahol a demográfiai viszonyok 

vagy a gazdasági perspektívák annak célszerűségét igazolják. 

A külföldiek földszerzése iránti kérelmét ugyanazon feltételek mellett bírálják el, mint a franciákat. 

Különbséget tehát nem tesznek a francia és a külföldi között. Vannak olyan régiók is, (határmenti, 

elnéptelenedő, illetve jellemzően állattenyésztésre berendezkedett gazdaságok), ahol előnyben részesítik a 

külföldi gazdálkodókat. A legtöbb külföldi holland, német, angol, svájci és belga állampolgárok közül kerül ki, 

akik azért vásárolnak földet Franciaországban, mert annak itt ára lényegesen alacsonyabb, mint az 

anyaországaikban. 

Korábban a külföldi vásárlókkal szemben bizonyos feltételeket támasztottak (pl. nyelvismeret), ez már 

megszűnt. Sőt az FNSAFER segíti őket a beilleszkedésben (nyelvoktatás, adminisztrációs eljárások 

megismertetése, stb.). Fontos feltétel azonban az, hogy a beindított vállalkozások sikeresek legyenek, a 

külföldiek képesek legyenek beilleszkedni, tevékenységükkel nem boríthatják fel a piaci egyensúlyt. 

Mezőgazdasági művelés alatt álló területet más hasznosítási céllal is vásárolhatnak külföldiek, de erre engedélyt 

részükre csak akkor adnak, ha azt mezőgazdaságból élő személy ilyen céllal nem kívánja hasznosítani. 

Franciaországban a legjellemzőbb bérleti forma, az ún. „fermage”, amikor a földtulajdonos földterületét 

átadja a földbérlőnek megművelés céljából. A földbérlet időtartama ez esetben 9 év, amely időszak a felek 

kölcsönös egyetértésével megújítható. Az esetek nagy részében a földbérlet ideje meg is haladja a 9 évet. A 

tulajdonos a bérlet ideje alatt csak abban az esetben követelheti vissza a földjét a bérlőtől, ha ő maga vagy 

házastársa vagy gyermekei szeretnék azt megművelni. Amennyiben a bérlő úgy ítéli meg, hogy a tulajdonos 

nem tesz eleget ennek a feladatnak, akkor peres eljárás keretében követelheti vissza a korábban bérelt 

földterületet. A föld megművelésének tényét az illetékes hatóságok szigorúan ellenőrzik. 

A bérleti szerződés megkötésekor az átadott ingatlanok (épületek, kerítés, stb.) állapotát a bérlő és a bérbeadó 

együttesen ellenőrzi, amelyről jegyzőkönyvet készítenek. Abban az esetben, ha a bérlő javításokat, 

fejlesztéseket végez, úgy annak értékét a bérlet megszűnésekor követelheti a tulajdonostól. 

A bérleti díj mértékét, illetőleg ennek maximumát minden évben megyénként, prefektusi vagy 

prefektóriumi rendelettel hirdetik ki. 

A bérlő kiválasztásáról a tulajdonos szabadon dönthet, de a bérleti szerződést aláíró bérlőnek művelési 

engedélyt kell kérnie a prefektustól vagy prefektóriumtól. Ezen engedély nélkül nem kezdheti meg a termelési 

tevékenységét. A gyakorlat az, hogy a művelési engedélyt általában megadják, amely alól kivételt képez pld. az, 

ha a bérlő már túl nagy területet bérel és az újabb bérlettel a gazdasága a nem preferált nagygazdaság irányába 

fejlődne. 

Olaszország 

Olaszországban mind a magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok részére van lehetőség termőföld 

tulajdon szerzésére. E tekintetben korlátozás (pl. a vásárolható terület felső határának meghatározására, 

stb.) egyik kategóriára vonatkozóan sincsen. 
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Tekintettel viszont az olasz földbirtokok nagyfokú elaprózódottságának csökkentését célzó kormányzati 

szándékra, a kisbirtokosok számára jelentős illetékkedvezmények vannak. Az illetékek kivetésének az alapja a 

kataszteri nyilvántartás szerinti érték, vagyis nem a piaci érték, illetve a tényleges értékesítési ár. A gazdasági 

társaságok által fizetendő illeték alapesetben a kataszteri nyilvántartási érték 15-17 %-a. A magángazdálkodók a 

birtok-egyesítési politika eredményeként illetékfizetési kedvezményeket kapnak. Ezen kedvezmények mértékét 

a föld birtokosának a különböző kategóriákhoz való tartozása (közvetlen termelők, családi gazdaságok, vagy 

mezőgazdasággal alaptevékenységként foglalkozó kistermelők), valamint a birtokon folytatott tevékenység 

(szántóföldi termelés, intenzív zöldségtermesztés, szőlő- gyümölcsültetvény stb.) határozzák meg. 

Külföldiek földtulajdonhoz való jutását Olaszországban jogszabály nem korlátozza, a belföldiekkel 

azonos feltételek mellett vásárolhatnak földet. A külföldiek termőföld vásárlását a viszonylag magas földárak 

korlátozzák. 

A termőföldek bérletére vonatkozó szabályokat egy 1982-ben megalkotott törvény tartalmazza. A bérleti díjra 

vonatkozóan a törvény iránymutatást ad, ami a valós piaci viszonyokhoz közel áll. A törvény a bérlet 

időtartalmát 15 évben határozza meg, de ettől való eltérést is megenged. 

A törvény a családon belüli ún. ingyenes bérletre is tartalmaz rendelkezést, amelynek alapján a család fiatalabb 

tagjai hozzájuthatnak a részükre biztosított kedvezményekhez. 

Összességében megállapítható, hogy Olaszországban bár lassú ütemben, de birtokkoncentráció folyik. A 

gazdálkodók száma az 1990. évi 2.657.668-ról 2003-ra 1.962.535-re csökkent. Az említett időszak alatt az 

átlagos birtokméret 5,6 hektárról 6,7 hektárra növekedett. 

Spanyolország 

Spanyolországban a természetes és jogi személyek termőföld szerzése tekintetében alapvető különbség 

nincsen. Megkülönböztetés a mezőgazdasági üzemek modernizációjáról szóló törvényben adózási szempontból 

van. Nincs akadálya a külföldiek földvásárlásának és korlátozás sincsen. Olyan magasak a földárak, hogy 

befektetésként nem jövedelmező tevékenység a termőföld vásárlás. 

A földbérleti viszonyokat egy 2003-ban alkotott és 2005-ben módosított törvény szabályozza. A törvény 

kiemelendő rendelkezései: 

- a bérleti szerződés minimum 5 évre köthető, 

- a bérlet lejáratakor az újabb bérlet megkötésénél a fiatal gazdák elsőbbséget élveznek, 

- a bérelhető terület felső határa 500 hektár, amely öntözött terület esetében 50, legelőterület esetében 1000 

hektár, 

- a bérlőnek elővásárlási joga van. 

Külön kiemelendő, hogy nem lehetnek bérlők a külföldi személyek vagy társaságok. Ez alól kivételt 

képeznek 

• az EU és az EGT tagországai, valamint azon országok amelyekkel létezik olyan hatályos nemzetközi 

megállapodás, amely kiterjeszti az említett országokra megállapított jogi szabályozást. 

• A spanyol állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek, akik a Spanyolországban élő külföldiek 

jogairól és szabadságáról és azok társadalmi integrációjáról szóló törvényben megállapított alkalmazási 

körébe tartoznak, továbbá állandó letelepedési engedéllyel rendelkeznek. 

• A többi tagországban működő jogi személyek és egyéb országos szintű intézmények, amelyek e tárgykörben 

a spanyol állampolgárok esetében a reciprocitás elvét (kölcsönösség, viszonosság) alkalmazzák. 

Svédország 

Svédországban minden tulajdonváltozással járó jogügylethez (adásvétel, ajándékozás, csere, termőföld 

gazdasági társaságba történő apportálása) szakhatósági hozzájárulás szükséges. 

A tulajdonváltozáshoz az engedély csakis akkor adható meg, ha: 
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- a termőföld vásárlása nem csak tőkebefektetésre irányul; 

- a vételár jogos; 

- a tulajdonszerző az általa megszerezni kívánt területen akar lakni és gazdálkodni; 

- a megszerzendő terület nem szerepel a különböző fejlesztési tervekben más célú igénybevételre (pl. mező és 

erdőgazdaság racionalizálására). 

Azon természetes személyek, akik nem rendelkeznek mezőgazdasági ismeretekkel, nem művelik megfelelően a 

termőföldet, illetve nem kívánnak a birtokon lakni, nem kapnak engedélyt a tulajdonszerzésre. Meg kell tagadni 

a tulajdonszerzést abban az esetben is, ha: 

• egy fejlődőképes gazdaság kerülne felosztásra; 

• több fejlődőképes gazdaság összevonásra kerülne. 

Svédországban a termőföld tulajdonosának halála esetén a leszármazottai öröklik meg a földterületet. Azonban 

az örökléssel történő tulajdonszerzés is engedélyhez van kötve. Az engedély megtagadható, ha az örökléssel 

valamely fejlődőképes és jól jövedelmező üzem felosztása a gazdálkodást károsítaná. Ebben az esetben az 

örökösök kötelesek az üzemet egyben tartani vagy bérbe adni. 

A svéd jog csak határozott időre kötött haszonbérleti szerződést engedélyez. A minimális bérleti idő 5 év, 

a maximális bérleti idő 50 év, városi építési övezetben maximum 25 év. A bérleti időt a bíróság az eredetileg 

egyeztetett bérleti idővel, legfeljebb azonban 5 évvel meghosszabbíthatja, ha a bérlő nem fogadja el a 

felmondást. A bérleti díjra a svéd jog nem határoz meg sem alsó, sem felső határt. Amennyiben a 

haszonbérleti szerződés időtartalma a 10 évet meghaladja, úgy a haszonbérlő a bérbeadó hozzájárulásával a 

földet átengedheti harmadik személynek, egyéb esetekben az átengedés tilos. A haszonbérleti jogviszony 

örökölhető. (Kurucz: 211-212. oldal, 2001.) 

Ausztria 

Ausztriában a földtulajdon és földhasználat tekintetében nincs egységes szabályozás. A szabályozás 

tartományonként különböző. A földvásárlásról első fokon a járási mezőgazdasági hivatal dönt, amely a 

döntésében elméletileg nem tehet különbséget, a természetes és jogi személyek földtulajdon szerzése között. 

Ugyanakkor vizsgálja, hogy a jogi személy tevékenységi körében az adott mezőgazdasági tevékenység szerepel-

e. A megvásárolt termőföldet továbbra is termőföldként kell hasznosítani. Európai Uniós állampolgár nem 

minősül külföldi személynek. Általánosságban azonban elmondható, hogy a termőföld tulajdonának átruházása, 

a bérlet és a birtok felosztása is engedélyköteles. Ez alól vannak kivételek, amelyek köre tartományonként eltér 

egymástól. Tartományonként eltérő a legkisebb gazdasági egység mértékének a meghatározása is. A 

tulajdonszerzési engedély megadásánál a természetes személyek esetében kettős feltétel érvényesül: megfelelő 

szakképzettséggel kell rendelkezni és saját maga művelje vagy műveltesse a földet. A földtulajdon nagyságának 

nincs felső határa. 

Az engedély megtagadásának okai lehetnek: 

- a területszerzés kizárólag anyagi érdekből történik; 

- a vételár irreális, 

- a gazdaságot nem gazdálkodónak vagy olyan személynek kívánják átadni, aki nem kíván gazdasági 

tevékenységet folytatni, 

- a tulajdonváltozás működőképes gazdaság szétdarabolásához vezet. 

Ausztriában, amennyiben az örökhagyó végintézkedés hátrahagyása nélkül hunyt el, a gazdaság az 

örököstársakra közösen száll. Az örököstársak kijelölhetik azt az egyedüli örököst, aki tovább gazdálkodik. 

Megegyezés hiányában a bíróság jelöli ki az alkalmas személyt, aki általában a legidősebb vagy a legfiatalabb 

örökös. 1989. óta a törvény tiltja a férfi örökös előnyben részesítését. 

Ausztriában szigorú előírások vonatkoznak a haszonbérletre is. A haszonbérlet is engedélyköteles. Az 

engedély megadásának feltétele, hogy a haszonbérlet ne legyen ellentétes egy racionálisan működő, közepes 
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vagy kisbirtok létrehozásának vagy fenntartásának érdekeivel. A bérleti időtartamok a gazdaság jellege szerint 

változnak, aszerint, hogy telekbérletről vagy üzembérletről van szó (5-15 év). A bérleti díj szabad 

megállapodás tárgya. A földterület alhaszonbérbe adható, ha azt a szerződés nem tilalmazza. A bérlő halála 

esetén örökösei folyathatják a haszonbérleti jogviszonyt. 

Finnország 

Finnországban a földbirtok-struktúrát alapvetően befolyásolták a XIX. század közepi ún. 

zsellértörvények, amelyek révén a földbirtokvásárlás állami hitel segítségével lehetővé vált a 

legszegényebb rétegek számára is. A II. világháborút követően a karélési menekültek, illetve háborús 

veteránok részére szintén birtokokat utalt ki az állam, aminek következtében az 1950-es évekre közel 300 ezer, 

döntően kicsi, 10 hektárnál kisebb földbirtok keletkezett. A változást a 60-as években elindult iparosodás 

váltotta ki, amelynek révén csökkent mind a vidéki lakosság, mind a földbirtokok száma. A különböző hazai, 

majd 1995-től az EU támogatások ezt a folyamatot csak korlátozott mértékben tudták megállítani. 

Természetes és jogi személyek termőföld szerzése tekintetében a törvények különbséget nem tesznek. A 

külföldiek földvásárlására, elsősorban a szabadidős célra vásárolt földbirtokok kapcsán 2000-ig volt korlátozás, 

amely a finn csatlakozási tárgyalások során 5 éves moratóriumot kapott. 2000-től kezdve külföldiek 

mindennemű korlátozás nélkül vásárolhatnak termőföldet. A mezőgazdasági támogatások megszerzését a 

jogszabályok nem kötik állampolgársághoz. 

A földbérletet törvény szabályozza, amelynek fő pontjait a következőkben lehet összefoglalni. A bérleti 

szerződésre vonatkozóan a törvény fő szabályként írásbeli formát ír elő, de a 2 évnél rövidebb ideig érvényben 

lévő vagy ideiglenes jellegű mezőgazdasági földbérlet esetében a szóbeli megállapodás is megengedett. A bérlet 

időtartama a bérlemény típusától függően változik: építési telek esetében legalább 30, legfeljebb 100 év; 

beépített kerti teleknél legfeljebb 15 év; beépítetlen nem kerti teleknél pedig legfeljebb 10 év, egyéb telek 

esetében 100 év. 

A bérlő köteles gondoskodni a bérlemény állagának megőrzéséről. A bérbeadó engedélye nélkül semmit nem 

vihet el az adott területről, fákat nem vághat ki. A bérleti jog továbbadását – bizonyos esetek kivételével – a 

törvény tiltja. A bérleti díjat pénzben kell meghatározni, amennyiben munkában vagy termékben történt a 

meghatározás, azt bármelyik fél kérésére pénzre kell átváltani. Amennyiben a terület használhatósága csökken 

vagy nő, különböző okokból (pl. természeti) kifolyólag, a bérleti díj is annak megfelelően változik. A bérlet 

azonnali felmondásának indoka lehet a bérleti díj fizetésének elmaradása, a bérleti jog engedély nélküli 

továbbadása, illetve a földbirtok állagának megőrzésének elmulasztása. A felmondásnak írásban kell történnie. 

Németország 

Németországban a természetes személyek mellett jogi személyek is szerezhetnek termőföld tulajdont. A 

tulajdonszerzés tekintetében alapvetően nincs különbség a természetes és jogi személyek között. Az adásvételi 

szerződést a föld fekvése szerint illetékes tartományban kell jóváhagyatni. A jóváhagyást a tartomány 

megtagadhatja, abban az esetben, ha a szerződés következtében nem kívánatos termőföldeloszlás következne be. 

Ilyen lehet pl., ha az adott körzetben egy tulajdonos túl nagy területtel rendelkezne a vételt követően és ez 

erőfölénnyel való visszaélésre adna alkalmat. A tartományok a nem kívánatos termőföldeloszlás meghatározását 

saját hatáskörben döntik el, amelynek következtében elétérések lehetnek a tartományok között. A tartományok 

megtilthatják a termőföld tulajdonszerzését olyan természetes és jogi személyeknek, amelyek mezőgazdasági 

tevékenységet nem folytatnak. 

Külföldiek termőföld tulajdonszerzése is lehetséges ugyanazon feltételek mellett, mint a belföldieknek. EU 

tagországok természetes és jogi személyei azonos elbírálásban részesülnek a németekkel. Természetesen ez 

esetben is általában feltétel a mezőgazdasági tevékenység folytatása. 

A föld bérbeadását ugyancsak be kell jelenteni a tartományoknál, de engedélyeztetésre nincs szükség. 

Alapvetően szerződéses szabadság van, amelynek következtében a szerződést csak be kell mutatni a hatóságnak, 

tájékoztatás, illetőleg statisztika céljából. 

A bérleti idő nem rövidebb 1 évnél és hosszabb 18 évnél, de ezt jogszabály nem írja elő. A bérlő nem csak 

mezőgazdasági bérlő lehet. A hosszú távú, 12 évnél hosszabb idejű bérlet esetén a bank hitelt ad a bérlőnek és a 

bérleményre jelzálog is bejegyezhető. A bérleti díjat hosszú távú bérlet esetén a felek 3 évente újra 

megállapíthatják. A bérlőnek nincs művelési kényszere, ugaroltathatja is a területet, de a tulajdonos 
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beleegyezése nélkül nem telepíthet olyan kultúrát, amely a bérleti idő lejárta után is megmarad, pl. erdősítés. A 

szerződéses szabadság folytán a felek bármilyen feltételben megegyezhetnek. 

Az állami tulajdonú földek bérlete esetén a szerződés 12, illetőleg 18 évre szól. Ez az intézkedés segíti a 

tőkeszegény termelők földhöz jutását. A bérleti idő lejárta után kedvező feltételek mellett meg is vásárolhatják 

azt. Az állami tulajdonú földek bérbe adására, értékesítésére egy bizottság tesz javaslatot a bérlő vagy a vevő 

személyére a jelentkezők közül. A bizottság tagjai a tartomány szakmai és érdekvédelmi szervezetek 

küldötteiből állnak. A földtulajdont ily módon megszerzett földet 20 évig nem lehet bérbe adni és eladni is csak 

abban az esetben, ha a vételár kevesebb, mint amit a tulajdonos az államnak kifizetett. Ellenkező esetben a 

különbözetet az államkasszába kell befizetni. Ez az intézkedés a spekuláció megakadályozását szolgálja. 

Hollandia 

Hollandiában a földbirtokrendszer működését a piac szabályozza. A tulajdonviszonyokban meghatározó a 

föld magántulajdon. A tulajdonosok döntő hányada magánszemély, az állami (egyes esetekben városok) 

földtulajdonlás-részaránya ennél lényegesen kisebb és mindinkább csökken. Ennek egyik oka, hogy a bankok, 

biztosító társaságok a termőföldet előnyös befektetésnek tekintve, tulajdon vagy bérlet formájában kivásárolják 

az állami tulajdont. 

Természetes és jogi személyek termőföld szerzése tekintetében, továbbá a két kategória föld 

tulajdonlásához kapcsolódó jogait és kötelezettségeit illetően nincs érdemi különbség. Külföldiek 

földvásárlása lehetséges azzal összefüggésben korlátozás nincs, és nincs különbségtétel a külföldi és 

holland tulajdonos között. 

A föld használatát illetően azonban szigorú előírások érvényesülnek, mert minden földterület használatát 

előre megtervezik az ország földrajzi adottságai miatt. Ezen terveket és a hasznosításra vonatkozó 

előírásokat a megyék szintjén készítik, ahol eltérő időtartamra meghatározzák, hogy a földeket milyen célra 

(mezőgazdasági művelés, erdő stb.) és milyen feltételekkel használják. 

Az állam a természetes és jogi személyek tulajdonában lévő földterületek egyaránt haszonbérbe adhatók, illetve 

vehetők. A mezőgazdasági célú haszonbérlet feltételeit külön törvény szabályozza. A bérleti viszony 

időtartamát illetően nincs időbeni korlát. A holland jog a bérbevevőt fokozott védelemben részesíti. 

Védelmét szolgálja az is, hogy értékes előjogokkal rendelkezik, pl. az állam a haszonbérletekre – maximált ár 

formájában – felső határt állapít meg, továbbá, ha a földterület eladásra kerül, azt először a haszonbérlőnek kell 

felajánlani. Az új tulajdonos köteles a bérlőt azonos feltételekkel átvenni és megtartani, a bérlő családtagja is 

azonos feltételekkel folytathatja a bérletet. 

Egyesült Királyság 

Nagy-Britanniában nincsen kormányzati stratégia vagy koncepció a mezőgazdasági földbirtokokkal 

kapcsolatban. Utoljára 25-30 évvel ezelőtt dolgoztak ki idevágó dokumentumokat. Jelenleg jogszabályokkal, 

illetve támogatási konstrukciókkal befolyásolják a földek művelését, hasznosítását, illetve környezeti 

védettségét. 

Nincs különbség természetes és jogi személyek termőföld tulajdon szerzése tekintetében. A külföldiek 

földvásárlása korlátozás nélkül lehetséges. 

Irország 

Írországban a termőföldek adásvétele tekintetében nincs korlátozás, a szerződés tartalmáról az eladó és a 

vevő szabadon állapodik meg. A termőföldek értékesítése – a magasabb ár reményében – gyakran árveréssel 

történik, de a magánszemélyek közötti megegyezésen alapuló adásvétel is általános. Az EU állampolgárait az 

írekkel azonos jogok illetik meg a földtulajdon szerzést illetően. 

A földet szabadon lehet bérbe adni és bérbe venni. A földbérleti szerződés tartalmáról a felek szabadon 

állapodnak meg. (Vidékfejlesztési Minisztérium 4-11; 14-23. oldal, 2010.) 

Belgium 

Belgiumban nincs általános szabályozás sem a földtulajdonra, sem a földhasználatra, sem pedig a 

mezőgazdasági területek nagyságára vonatkozóan. A tulajdonos halála esetén a törvény egy rangsort állít fel 

azok között, akik jogosultak a gazdaság átvételére. A rangsorban első örökli a gazdaságot és köteles az 
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örököstársait kártalanítani. A belga jog azonban lehetőév teszi, hogy az átvétel a mezőgazdasági üzem egy 

részére korlátozódjon, így több örökös is örökölheti megosztva a gazdaságot. 

A haszonbérlet tekintetében hasonlóságok mutatkoznak a francia joggal. A minimális haszonbérleti idő 9 

év, amely további 9-9 évvel automatikusan meghosszabbítható. A bérleti díj maximuma meg van határozva a 

földbirtok termésátlaga alapján. A bérleti díjat rendszeresen korrigálják, három évenként igényelheti bármelyik 

szerződő fél az engedélyezett bérleti díjból való 10 %-ot, meghaladó eltérés esetén a módosítást. A bérlő a 

bérleményt a bérbeadó engedélyével alhaszonbérbe adhatja, azonban nem kell engedély a házastárs vagy közeli 

rokon részére történő átengedéshez, vagy alhaszonbérbe adáshoz. A bérlő halála esetén a bérbeadó nem 

mondhatja fel a haszonbérleti szerződést, ha a bérlő meghatározott közeli hozzátartozó hátrahagyásával hunyt el, 

egyéb esetben pedig csak akkor illeti meg a felmondás joga, ha ezt a haszonbérleti szerződésben kikötötte. 

(Kurucz: 215. oldal, 2001.) 

5. 4.6 Összefoglalás 

Jelen fejezetben foglaltak lényegében kettős célkitűzést kívánnak megfogalmazni. Egyrészt ismertetni kívánják 

azokat az előírásokat, amelyek a külföldi magán és jogi személyek ingatlan és földtulajdon szerzésére, valamint 

a földhaszonbérletre vonatkoznak. Másrészt tájékoztatást kíván adni arról, hogy egyes EU tagországokban a 

külföldiekre milyen előírások vonatkoznak a földvásárlást illetően. 

Önellenőrző kérdések: 

A rendszerváltást megelőzően külföldi szerezhetett-e ingatlantulajdont Magyarországon? (3. oldal) 

A kárpótlási törvény előírásai külföldiekre vonatkoznak-e? (8. oldal) 

Magyarországon külföldi állampolgár hogyan szerezhet ingatlantulajdont? (9. oldal) 

Hogyan szerezhet termőföldtulajdont külföldi állampolgár Magyarországon? (10. oldal) 

A termőföldről szóló törvény földhaszonbérletre vonatkozó előírásai külföldi magán és jogi személyekre miként 

vonatkoznak? (11. oldal) 

Milyen feltételekkel lehet külföldinek földtulajdont szerezni Dániában és Svédországban? (13, 14; 17-18. oldal) 

Milyen feltételek fennállása szükséges ahhoz, hogy külföldi állampolgár földet vegyen Franciaországban? (14-

16. oldal) 

Milyen álláspontok alakultak ki a külföldiek termőföld tulajdonszerzését illetően? (5-6. oldal) 

Az EU tagországokban a külföldiek földtulajdon szerzését miként szabályozzák? (12-13. oldal) 
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