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5. fejezet - Földvédelem és 
földhasználat 

1. 5.1 Bevezetés 

A fejezetben foglaltaknak alapvető célja, hogy az olvasó egyrészt kellő ismereteket szerezzen a földvédelem 

intézményéről, annak szükségességéről, társadalmi jelentőségéről, másrészt bemutatni azokat az előírásokat, 

amelyek a termőföld hasznosítására vonatkoznak. A fejezetben foglaltak megismerése után az olvasó megfelelő 

ismeretanyaggal fog rendelkezni: 

- a földvédelmi eljárásról; 

- a termőföld hasznosításáról; 

- a más célú hasznosításra vonatkozó előírásokról; 

- a földvédelmi járulék és bírság céljáról és alkalmazásáról, 

- a földminősítésről és 

- a talajvédelemről. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

- a termőföldnek, mint természeti erőforrás fontos elemének a meghatározására, 

- a termőföld hasznosítását, a mellékhasznosítást és az újrahasznosítást elhatárolni egymástól, 

- a művelési ág megváltoztatása esetén a földhasználó kötelezettségeit ismertetni, 

- a termőföld más célú hasznosítása során a földhasználó kötelezettségeit összefoglalni, 

- más célú hasznosítás esetén a földvédelmi járulékot kiszámítani. 

2. 5.2 A termőföld, mint természeti erőforrás 

Gazdasági helyzetünk és fejlesztési lehetőségeink elemzése során visszatérő kérdés, hogy nemzetgazdaságunk 

hogyan és milyen módon képes ellensúlyozni azt a hátrányt, amit a természeti erőforrások szűkössége, 

behatároltsága okoz. Közismert tény, hogy hazánk e tekintetben a közepesen ellátott országok közé tartozik. 

Édesvíz készletünk erősen korlátozott, tekintettel arra, hogy folyóink, vízforrásaink döntő hányada az 

országhatáron kívül ered, így hozamuk mennyiségét, tisztaságuk megőrzését közvetlenül alig tudjuk 

befolyásolni. 

Természeti erőforrásaink közül egyedül a termőföld az, amely megfelelő védelem esetén nem fogy el, sőt 

okszerű hasznosítás és talajerő-visszapótlás mellett növekszik termékenysége. A szinte korlátlanul rendelkezésre 

álló napenergiát – a műszaki, technikai felgyorsulás esetén is – még hosszú időn át döntően a termőföldön 

folytatott növénytermesztés révén tudjuk a legjobb hatásfokkal hasznosítani. 

A termőföld jelentőségét elsősorban az élelmiszertermelés, az élelmiszerek iránti kereslet növekedése adja. Az 

élelmiszerek gazdasági szerepe megközelíti az energiahordozókét. 

Az élelmiszertermelés mellett az erdő- és fagazdálkodásnak is a termőföld az alapvető termelési eszköze. A fa 

iránti nemzetgazdasági igény évről évre növekszik. A növekvő igényt egyre nagyobb mértékben lenne célszerű 

hazai termelésből fedezni. 
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A termőföld – a rendelkezésre álló terület nagyságát tekintve – kedvező feltételeket biztosít az 

élelmiszertermelés számára. Jelentős exportot is lehetővé tesz. Az egy főre jutó mezőgazdaságilag művelt terület 

tekintetében csak Bulgária, Románia előz meg bennünket az európai országok közül. 

Még kedvezőbb a kép nemzetközi összehasonlításban, ha a mezőgazdaságilag művelt területből csak az 

intenzíven művelt földeket vesszük alapul. Ebből Magyarországon valamivel több mint fél hektár jut egy 

lakosra számítva. 

Kevésbé kedvező a helyzetünk termőföldjeink természeti adottságait tekintve. A talajtani, vízrajzi és domborzati 

viszonyok alapján földjeinknek csak kisebb hányada alig több mint egyharmada minősíthető kedvező 

adottságúnak. A mezőgazdaságilag művelt terület közel kétharmada erózió, defláció, ár- és belvíz, valamint 

különféle hátrányos talajtulajdonságok következtében kedvezőtlen adottságokkal rendelkezik. Ez utóbbi 

területek többségén azonban meliorációval, az adottságokhoz igazodó termelési szerkezettel, jobb 

tápanyagellátással jelentős mértékben tudjuk 

javítani, illetve ellensúlyozni a kedvezőtlen adottságokat és 

növelni a talaj termékenységét. 

Termőföldjeink felsorolt jellemzőit, adottságait egybevetve kitűnik, hogy a rendelkezésre álló terület 

hatékony védelem, 

okszerű hasznosítás, 

megfelelő tápanyagellátás és 

melioráció 

mellett komoly előnyt biztosít a nemzetgazdaság számára a benne rejlő lehetőségek jobb kihasználásához, az 

élelmiszer és fagazdaság továbbfejlesztéséhez. 

3. 5.3 A földvédelem első törvényi szintű 
szabályozása. 

Az 1961. évi VI. törvény, közismert néven: földvédelmi törvény a maga idejében új korszakot nyitott a 

termőfölddel való gazdálkodás területén. Alapvető rendelkezései ma is érvényben vannak. Hatására az 1960-as 

években jelentősen lelassult a termőterület csökkenése, folyamatosan művelésbe vonták a parlagon maradt 

földeket és – a korábbi időszakhoz viszonyítva – fokozott védelemben részesültek a jó minőségű földek a 

különféle célú földfelhasználásoknál. 

A földvédelmi törvény végrehajtása a földek rendeltetésszerű megállapításával kezdődött. Valamennyi település 

teljes külterületét 1965. év végéig felül kellett vizsgálni annak megállapítása végett, hogy a földek használata 

megfelel-e a törvényes követelményeknek. A tényleges művelési ágnak és használatnak megfelelően rendezni 

kellett a földek nyilvántartását. A helyszíni vizsgálatot követően meghatározták, hogy a földhasználó milyen 

művelési ágnak megfelelő termelést köteles folytatni. Előírták továbbá azt is, hogy mely területeket kell 

szántóvá átalakítani, hol és milyen mérvű talajvédelemről kell gondoskodni és talajjavítást végezni. 

Tekintettel arra, hogy ez idő tájt a mezőgazdaság átszervezése megtörtént, (lásd I. fejezet) a rendelkezések 

elsősorban a mezőgazdasági üzemeket (mezőgazdasági termelőszövetkezetek, állami gazdaságok) érintették. 

A művelési kötelezettség teljesítését évenként határszemléken kellett ellenőrizni. 

A földvédelmi törvény megalkotásának időszakában hatékonynak bizonyult. Később azonban újra felerősödtek 

azok a kedvezőtlen tendenciák (földpazarlás, parlagok kialakulása stb.) amelyeket a törvény annak idején 

eredményesen visszaszorított. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a törvény egyoldalúan csak adminisztratív 

rendszabályokra alapozta a földvédelmet és a művelési kötelezettséget (hatósági engedélyek, fegyelmi 

felelősség stb.). Az akkori szabályozás nem tette kellő módon érdekeltté a tervező és beruházó vállalatokat a 

termőfölddel való takarékosságban. A földek okszerű hasznosítását, termékenységének növelését elősegítő 

kedvezmények és támogatások gyengék voltak. 
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A szabályozás egyoldalúságának és a földvédelemért, valamint a hasznosításért felelős állami szervek elnéző, 

belenyugvó magatartásának következtében a termőföld csökkenése a 70-es évtizedben ismét felgyorsult. Ebben 

az időszakban 

- a termőterület 103 ezer hektárral, 

- a mezőgazdaságilag művelt terület 249 ezer hektárral, 

- a szántóterület 311 ezer hektárral 

csökkent országosan. A csökkenés mértéke közel 20 %-al volt nagyobb, mint 1960. és 70. között. 

A mezőgazdaságilag művelt terület csökkenését főként a kedvezőtlen adottságú földek erdősítése idézte elő, de 

nagyban hozzájárult a különféle (ipari, bányászati, vízügyi, településfejlesztési stb.) beruházások megélénkülése 

is. Ez utóbbi célokra történt – többnyire pazarló – terület-igénybevétel a mező- és erdőgazdaság földalapját 

évente több mint 10 ezer hektárral csökkentette. A csökkenéshez kismértékben hozzájárult az is, hogy a 

végrehajtott területkivonások és művelési ág változások egy részét az érintett vállalatok nem jelentették be a 

földhivatalokhoz. 

Az új létesítmények tervezői, beruházói által okozott földpazarlást főként az tette lehetővé, hogy a terület 

igénybevétel után fizetett kártalanítás túlzottan kevés volt, a legtöbb létesítménynél nem érte el a 

beruházási összeg fél %-át sem és a termőföldnek a mezőgazdasági termelésből történő kivonásáért nem 

kellett fizetni. Ennek volt köszönhető, hogy gyakran a nem helyhez kötött létesítmények céljára is jó minőségű 

mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmas földeket vettek igénybe akkor is, amikor ez elkerülhető lett volna 

(pl. Kabai Cukorgyár). 

Az erdőtelepítéseknél sem érvényesültek kellően az okszerű földhasznosítás elvei. Az új erdők (pl. az ún. 

mezőgazdasági cellulóznyárasok) jelentős része jó minőségű szántóföldre került, holott erre a célra elegendő – 

másként nem hasznosuló - gyenge termőképességű gyep állt rendelkezésre. 

A szántóterület túlzott mértékű csökkenését – az erdősítés mellett – főként a gyepesítések idézték elő. A 

gyepesítések egy része, főként az ár- és belvíz, káros szántók tekintetében indokolt volt, ott ahol a művelési ág 

változást a vízkár elleni védelem (vízrendezés) feltételeinek hiányában az adott terület hasznosítását szolgálta. 

4. 5.4 A földvédelem újraszabályozása 

Az 1978 elejével életbe lépett új szabályozás elsősorban az anyagi érdekeltség növelésével kívánta a 

földvédelmet hatékonyabbá tenni és a földek termékenységének növelésére a mezőgazdasági nagyüzemeket 

ösztönözni. Az új szabályozókat és központi intézkedéseket – céljukat tekintve – három csoportra lehet osztani. 

Az első csoportba azok sorolhatók, amelyek a földvédelem és földhasznosítás terén mutatkozó kedvezőtlen 

folyamatok, főként 

- az indokolatlan terület-igénybevételek; 

- a termőtalaj pazarlásának, szennyezésének és 

- a parlagok kialakulásának 

visszaszorítására irányultak. 

A másik csoportba a földvédelem és földhasznosítás pénzügyi feltételeinek javítását és a rendelkezésre álló 

anyagi eszközök célszerűbb felhasználását szolgáló szabályozók és intézkedések tartoztak. 

A harmadik csoportot azok képezték, amelyek a jövőben a termőfölddel való takarékosabb, előrelátóbb 

gazdálkodást biztosították. 

A szabályozás legfontosabb elemei a következők: 

a.) az igénybe vett termőföldek után nemcsak kártalanítást, hanem – a művelési ág és talajminőség szerint 

differenciált – térítést is kellett fizetni, amely a tervező, beruházó vállalatokat területtakarékosságra késztette; 
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b.) kedvezmény illette a termőföldek védelmét, jobb hasznosítását és termékenységének növelését szolgáló 

beruházásokat (talajvédelmi létesítmények, belvízelvezető erdőtelepítés stb.), amelyeknél az igénybe vett 

termőföld után nem kellett térítést fizetni, 

c.) megkülönböztetett védelemben részesültek a mezőgazdaság számára különösen nagy értékű földek 

(nagyüzemi szántó, ültetvény, öntözött terület), amelyeket egyrészt csak kivételesen, elkerülhetetlen esetben 

lehetett igénybe venni, másrészt – igénybevételük esetén – felemelt összegű térítést kellett utánuk fizetni; 

d.) a művelési kötelezettség elmulasztásáért a mezőgazdasági nagyüzemek anyagi felelősséggel is tartoztak. 

Az új szabályozás hatására a 80-as évek elején kedvező változás indult el. Mérséklődött a területcsökkenés, 

meggyorsult a parlagok és más kihasználatlan területek művelésbe vonása. A területcsökkenés mérséklődéséhez 

az ipari termelés növekedésének lassulása, a beruházások visszafogása is nagymértékben hozzájárult. 

Egyes kedvezőtlen folyamatokat azonban (pl. földpazarlás, újabb parlagok keletkezése) még mindig nem 

sikerült teljes mértékben visszaszorítani. Az okok és összetevők elemzése során kitűnt, hogy a tervezők és a 

beruházók anyagilag még mindig nem voltak kellően érdekeltek a termőfölddel való takarékosságban, a 

mezőgazdasági nagyüzemek pedig a kihasználatlan területek művelésbe vonásában. 

A földvédelem és földhasznosítás helyzetét 1981-ben az Országgyűlés megtárgyalta. A helyzetelemzés alapján 

úgy foglalt állást, hogy megfelelő intézkedésekkel növelni kell a földvédelem hatékonyságát. A szabályozás 

legfontosabb elveit a következők szerint lehet összegezni: 

- a tervezők és beruházók anyagi érdekeltségét a termőföldek takarékosabb igénybevétele érdekében tovább kell 

fokozni; 

- az igénybe vett földek után fizetendő térítést a talaj termékenysége és az igénybevétel célja szerint 

differenciáltan, átlagosan két és félszeresére kell növelni; 

- a megemelt térítésből központilag kezelt Földvédelmi Alapot kell képezni és 

- az Alapot az igénybe vett földek pótlása érdekében elsősorban a kihasználatlan területek művelésbe vonására 

kell felhasználni. 

A kormányzat a földvédelmi jogszabályokat a vázolt elveknek megfelelően módosította, szigorította. A 

jogszabály-módosítások 1982. év elejével léptek hatályba. 

4.1. 5.4.1 A Földvédelmi Alap 

A Földvédelmi Alap – rendeltetését tekintve –  azoknak a termőföldeknek a pótlását szolgálta, amelyeket a 

mezőgazdaságtól más célokra elvontak, illetve igénybe vesznek. Termőföldek más célra történő 

felhasználásával ugyanis számolni kellett, mert a gazdaság különféle ágazataiban megvalósuló fejlesztések 

(utak, vasutak, autópályák, gyártelepek, bányák, külszíni fejtések, víztározók, árvízvédelmi töltések, öntöző- és 

belvízlevezető csatornák, lakótelepek, házhely osztások stb.) területigénnyel jártak. A Földvédelmi Alap 

segítségével azonban az igénybe vett termőföldek – legalábbis részben – pótolhatóak voltak. 

A Földvédelmi Alap a következő célokra volt felhasználható: 

a.) támogatás formájában: a kihasználatlan (parlag-, gyep-, művelés alól kivett és zárvány-) területek 

szántóföldi művelésbe vonásához; 

b.) visszatérítendő hozzájárulás formájában: földcserék, földrendezések végrehajtásához, a csere tárgyát képező 

földek értékkülönbözetének, vagy a területen lévő létesítmény (épület, építmény, melioráció stb.) megváltásának 

fedezetéhez. 

A Földvédelmi Alap forrásai voltak: 

- a különféle (ipari, bányászati, vízügyi stb.) létesítmények céljára igénybe vett térítések 50 %-a (a térítések 

másik fele a volt megyei tanácsok fejlesztési alapját növelte), amit sajnos nem földvédelmi célokra használtak; 

- a művelési kötelezettség elmulasztása esetén megállapított térítések; 
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- központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg. 

4.2. 5.4.2 A kihasználatlan területek művelésbe vonása 

A gazdaság különféle ágazataiban megvalósuló ipari, bányászati, vízügyi, közlekedési, településfejlesztési stb. – 

beruházások területigénye következtében számolni kellett a termőföld csökkenésével. Az igénybe vett 

termőföldeket – részben – pótolni is lehetett azáltal, hogy a kihasználatlan területeket megfelelő műszaki 

beavatkozásokkal (gyommentesítés, tereprendezés, vízszabályozás, tápanyagfeltöltés stb.) művelésbe vonták és 

újrahasznosították. 

A Földvédelmi Alap a rekultiváció számos formája közül a kihasználatlan területek szántóföldi művelésbe 

vonását volt hivatott elősegíteni (a rekultiváció vagy újrahasznosítás egy adott földterület mezőgazdasági 

művelésre alkalmassá tételét jelenti). A felhasználás céljának ilyen értelmű korlátozása abból adódott, hogy 

egyrészt az 1950-es, 60-as évtizedekben legnagyobb mértékben a szántóterület csökkent, másrészt az 

agrárágazat legfontosabb célkitűzései elsősorban a szántóföldi növénytermesztés fejlesztésére és bővítésére 

irányultak. 

A Földvédelmi Alap forrásai, nem is tették lehetővé más (pl. környezetvédelmi, fásítási, vízügyi stb.) célú 

rekultivációk finanszírozását, vagy támogatását. Jellemző volt erre, hogy az Alapban 1983 végén rendelkezésre 

állt összeg 1984 évre még a szántóföldi művelésbe vonás céljára igényelt támogatást sem fedezte. 

Az igénybe vett termőföldek minél nagyobb arányú pótlása érdekében, a Földvédelmi Alapban évenként 

képződő összeg szűkösségére tekintettel a rekultiváció tervezése és kivitelezése során megkülönböztetett 

figyelmet kellett fordítani a hatékonyságra. 

Mind az állami támogatás, mind az üzemi saját erő felhasználásánál alapvető követelmény, hogy a rekultiváció 

költségei – a termelési érték növekedése és a rekultiváció által elért megtakarítások révén – minél gyorsabban 

visszatérüljenek. Ezt a rekultiváció céljára szóba jöhető területek kiválasztásakor és a kivitelezés során mindig 

szem előtt kellett tartani. 

Szántóföldi művelésbe vonásra általában azokat a kihasználatlan, vagy extenzív módon (pl. alkalmi legelőként) 

hasznosított földeket volt célszerű számításba venni, ahol 

- a területi adottságok a szántóföldi művelést lehetővé tették; 

- a művelésbe vonás költségei nem voltak túl magasak; 

- az elérhető hozam (illetve hozamtöbblet) értéke a rekultiváció költségeivel arányban állt; 

- a ráfordítások belátható időn belül visszatérülnek. 

A területi adottságok vizsgálata során elsősorban a természeti (domborzati, vízrajzi és talaj-) adottságokat 

kellett körültekintően felmérni. Emellett természetesen figyelembe kellett venni a területek szántóföldi művelés 

szempontjából különösen fontos üzemi és közgazdasági adottságait is. 

A domborzati adottságok a hegy- és dombvidéken gazdálkodó nagyüzemek korabeli műszaki-technikai 

felszereltsége mellett akkor tették lehetővé a szántóföldi hasznosítást, ha a terület (üzemi tábla) lejtése nem 

haladta meg a 20 %-ot. 

A vízrajzi adottságok az esetben voltak megfelelőek, ha a terület nem volt pangó vizes és a talajvíz nem 

emelkedett a felszíntől számított 1 m fölé. 

A talajviszonyok azokon a területeken tették lehetővé a szántóföldi hasznosítást, ahol 

- a termőréteg mélysége legalább 50 cm, és eddig a mélységig jó a talaj termelési tulajdonsága; 

- a felszíni réteg legalább 30 cm mélységig humuszos, vagy ennek hiányában a talaj szövete és szerkezete 

alapján alkalmas arra, hogy a növények számára szükséges vízmennyiséget tárolja. 

Az üzemi adottságok tekintetében kedvező volt, ha a rekultiváció céljából számításba vett terület meglévő 

üzemi táblához csatlakozott, vagy több, kisebb terület rekultivációja és összevonása révén üzemi tábla volt 

kialakítható. Nagy termékenységű talaj esetén kisebb önálló földrészlet szántóföldi művelésbe vonását is 
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érdemes volt fontolóra venni (pl. hegy- és dombvidéken völgyfenéki gyepek feltörése, az erózió által 

veszélyeztetett, meredek lejtésű hegyoldalak egyidejű gyepesítése mellett). 

Kedvező természeti adottságok esetén olyan kisebb, szétszórtan, elaprózottan elhelyezkedő (kihasználatlan) 

területek szántóföldi művelésbe vonása is szóba kerülhetett, amelyek üzemi művelésre nem voltak alkalmasak, 

de a mezőgazdasági üzem azokat más módon – pl. háztáji, vagy illetményföldként – hasznosítani tudta. Ezáltal 

ugyanis másutt (üzemi táblában) azonos nagyságú szántóterület szabadult fel üzemi hasznosítás céljára. 

A közgazdasági adottságok oldaláról vizsgálva elsősorban az üzemi központhoz, majorhoz közeli területeket 

volt célszerű rekultiválni, ahol a rövid megközelítési, szállítási távolság, az ebből eredő (művelési) 

költségmegtakarítás az esetleges kevésbé kedvező természeti adottságokat, a kisebb talajtermékenységet 

megfelelően ellensúlyozhatta. 

A rekultivációnak közvetlen és közvetett eredményei is voltak. 

Közvetlen eredménye: a termőterület növekedése, amely – különösen nagyobb terület művelésbe vonása esetén 

– számottevően elősegítette, könnyebbé tette az adott gazdaság termelésfejlesztési célkitűzéseinek teljesítését. 

Közvetett eredményei, előnyei elsősorban abban mutatkoztak meg, hogy az üzemek többsége a rekultiváció 

során főként a meglévő üzemi táblák méretének növelésére törekedett. Mindenekelőtt oly módon, hogy a 

táblákat elválasztó kisebb-nagyobb gyepek, nádasok, bozótok, elvadult területek művelésbe vonásával 

igyekezett két vagy több táblát összevonni, a táblába ékelődő zárványokat felszámolni. Ezáltal – a termőterület 

bővítésén kívül – az érintett táblák tekintetében egyrészt csökkenteni lehetett a művelési költségeket, másrészt 

növelhető volt a talaj termékenysége. 

A művelési költségek mérséklődését elsősorban az eredményezte, hogy a táblában kevesebb lett a forgó és 

növekedett a gépek, géprendszerek területteljesítménye. Nem hasznosított ültetvény, fasor, tanya felszámolása 

esetén csökkent a növényvédelmi munkáknál, repülőgép alkalmazásánál előírt védőtávolság. 

A rekultivációval érintett táblák talajának termékenysége főként azáltal növekedett, hogy a rekultiváció 

következtében megszűnt a beékelődő, nem művelt területek gyomfertőzése. Jelentősen növelte a 

talajtermékenységet a rekultiváció azzal is, hogy felszámolta a beékelődő területeken, különösen az elhagyott 

romos tanyákon az állati kártevők gócait. A hosszú ideje nem művelt zárványterületeken, tanyahelyeken és a 

lakatlan épületekben jó búvóhelyet és a szaporodáshoz optimális biológiai feltételeket találtak a különféle állati 

kártevők, sőt egyes növényi kórokozók is. Kártételük a táblák határos területein a vegetációs időszakban 

szembetűnő volt. 

A fertőző gócok felszámolásával – a talajtermékenység növelésén túl – a tapasztalatok szerint – számottevően 

javult a tábla növényvédelmének hatásfoka is. A Földvédelmi Alap évekkel ezelőtt sajnos megszűnt, s ezáltal a 

rekultivációnak központi forrásból való intézményes támogatására sincs lehetőség. 

5. 5.5 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény főbb rendelkezései 

A föld védelmére vonatkozó sarkalatos előírások a termőföldről szóló törvény keretei között voltak találhatók 

2007-ig. A korábbi szabályozás koncepciója lényegében az volt, hogy a föld tulajdonlására, használatára, 

hasznosítására és védelmére vonatkozó előírások egy jogszabály keretében kerüljenek elhelyezésre. A 

kodifikációt azonban így sem lehetett teljes körűnek tekinteni, miután a föld minősítésére, a talaj védelmére 

vonatkozó előírások kimaradtak az említett termőföldről szóló törvény keretei közül. 

2007-től az a koncepció érvényesült a törvényi szabályozásban, hogy a föld védelme - mind a mennyiségi, mind 

a minőségi – továbbá a föld minősítésére vonatkozó előírások külön törvény keretei között kerüljenek előírásra. 

Ezen koncepció alapján alkotta meg az Országgyűlés a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényt 

(továbbiakban Fvt ). 

A törvény öt fejezetből áll. Az I. fejezet a törvény hatályáról rendelkezik és egyben a fogalom-meghatározásokat 

is tartalmazza. (A fogalmakat a modul végén helyeztük el). A törvény II. fejezete a termőföld hasznosítására, a 

termőföld mennyiségi védelmére és a föld minősítésére vonatkozó szabályokat rögzíti. A III. fejezet a termőföld 

minőségi védelmére, vagyis a talaj védelméről szóló előírásokról szól. A IV. fejezet a gyümölcsültetvény 
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telepítés engedélyezésének, nyilvántartásának szabályait foglalja össze, s végül az V. fejezet a hatályba lépést, 

az átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza. 

A földhasznosításról, a földvédelemről és a földminősítésről szóló rendelkezések célja, hogy a termőföldek, s 

mindenek előtt a jó minőségű földek termőképességének és mennyiségének fenntartása biztosított legyen és, 

hogy a földhivatalok az előírásoknak a hatósági eljárás során érvényt tudjanak szerezni. A termőtalaj 

védelmével kapcsolatos szabálynak a földvédelmi törvényben való elhelyezése azt a jogalkotói szándékot 

kívánja érvényre juttatni, hogy a talajnak, mint természeti erőforrásnak hosszú távú védelme, a talaj 

minőségének, termékenységének megóvása még hatékonyabbá váljon. 

5.1. 5.5.1 A termőföld hasznosítása 

Az előzőekben említetett törvény második fejezete foglalja össze a termőföld hasznosítására vonatkozó 

előírásokat. A hasznosítási kötelezettség (Fvt 5.§) tulajdonképpen azt jelenti, hogy a földhasználó – ha e 

törvény másképp nem rendelkezik – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel 

hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények 

megtelepedését és terjedését megakadályozni. Szőlő és gyümölcsös esetében ez a választási lehetőség már 

nem illeti meg a földhasználót, mert ezen két művelési ágat a művelési ágnak megfelelően kell hasznosítani. 

Abban az esetben, ha a termőföld más célú hasznosítását (pl. ipari üzem telepítését) engedélyezték a 

felhasználásig a földhasználó a hasznosítási kötelezettségét köteles teljesíteni. Ezt nevezzük ideiglenes 

hasznosításnak, ugyanis a hasznosítási kötelezettség mindaddig fennáll, amíg a más célú igénybevétel meg nem 

történik. 

A földhasználót terheli egy olyan jellegű kötelezettség is, hogy a termőföldnek nem minősülő ingatlanon 

köteles a növényzet gondozását elvégezni, amennyiben ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő 

terület-felhasználást nem akadályozza, illetve nem korlátozza. Ezt mellékhasznosításnak nevezzük. 

A hasznosítási kötelezettség teljesítését az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi, és ha a hasznosítási 

kötelezettségének a földhasználó nem tett eleget, a hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. 
Amennyiben a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a bírság a tulajdonossal szemben 

kerül kiszabásra. Ha a földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az 

érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, tulajdonosokat egyetemlegesen 

terheli. Ez lényegében azt jelenti, hogy a hatóság az adott földrészlet bármelyik használóját vagy tulajdonosát 

kötelezheti bírság megfizetésére mulasztás esetén. 

A mezőgazdasági terület más célra való igénybevétele során számos esetben előfordul, hogy a más célú 

használat megszűnését követően az adott terület „holtbéli tájra” hasonlít. Ez túl azon, hogy rendkívül romboló 

hatású, számos esetben növényi és állati kártevők „búvóhelye”. Ennek megakadályozása érdekében szabályozza 

a törvény az újrahasznosítási kötelezettséget. Az újrahasznosítási kötelezettség (Fvt 6. §) azt jelenti, hogy a 

más célú hasznosítás megszüntetését követően (pl. homok vagy sóder kitermelési után) az igénybevevő 

köteles a területet mező- vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni és annak hasznosításáról 

gondoskodni. Ennek érdekében az igénybevevő a más célú hasznosítás megszűntetését köteles az ingatlanügyi 

hatóságnak bejelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell egy tervet, amely az újrahasznosítás érdekében 

elvégzendő munkákat foglalja össze. Ennek elmulasztása ugyancsak földvédelmi bírság kivetését vonja maga 

után. Az újrahasznosításra készített tervet – a bányaterületekre vonatkozó tervek kivételével – az ingatlanügyi 

hatóság hagyja jóvá. A jóváhagyó határozatban a hatóság megállapítja az újrahasznosítás célját, valamint előírja 

az újrahasznosítás érdekében az igénybevevő kötelezettségeit. Az újrahasznosítás végrehajtását az ingatlanügyi 

hatóság a talajvédelmi hatósággal együtt helyszíni szemle keretében ellenőrzi. 

A termőföld hasznosításának keretében szólni kell a művelési ágról és megváltoztatásáról (Fvt 3.-4. §). A 

művelési ágak tételes meghatározását, valamint a művelési ág változás bejelentésére vonatkozó eljárásjogi 

szabályokat az ingatlan-nyilvántartásról szóló, több ízben módosított CXLI. törvény (továbbiakban Iny tv) és a 

végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet tartalmazza. A hivatkozott jogszabályok értelmében a 

mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földet – a rendszeres főhasznosítási módra tekintettel – szántó, rét, 

legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület művelési ágban, illetve halastóként kell 

nyilvántartani. Az egyes művelési ágak meghatározását a hivatkozott FVM rendelet tartalmazza. (Ennek bővebb 

kifejtésétől eltekintünk, mert az Ingatlan-nyilvántartás c. tantárgy keretében kerül tárgyalásra INY 4. modulban). 

A művelési ág megváltoztatását az ingatlanügyi hatóságnak kell bejelenteni a közhiteles ingatlan-

nyilvántartásnak a természetbeni állapottal való egyezőségének biztosítása érdekében. A bejelentés elmulasztása 

ugyancsak földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett 
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földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal, állami tulajdon esetében a tulajdonos jogait gyakorló 

szervvel, vagyonkezelővel szemben kell kiszabni. Több tulajdonos, illetve több földhasználó esetében a bírság 

megfizetése a tulajdonosokat, illetve a használókat egyetemlegesen terheli. 

5.2. 5.5.2 A termőföld védelme 

5.2.1. 5.5.2.1 A földvédelmi eljárás 

A földvédelmi eljárást (Fvt 7-8. §) az ingatlanügyi hatóság folytatja le, amelyről minden esetben helyszíni 

szemle alapján dönt. A földvédelmi eljárás során az ingatlanügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szerint jár el. A Ket. 

lehetőséget ad arra, hogy törvény vagy kormányrendelet a Ket.-ben felsoroltakon kívül egyéb eljárási költséget 

határozzon meg. A Ket. alapján a hivatalból indított eljárásban az egyéb eljárási költséget a hatóság előlegezi 

meg. Amennyiben az eljárás eredményeként hozott határozat az ügyfél részére kötelezettséget állapít meg, a 

felmerült költség viselésére az ügyfelet kell kötelezni. A törvény alapján a hivatalból indult, illetőleg folytatott 

földvédelmi eljárás során a helyszíni szemle és a műszeres vizsgálatok költségei, továbbá a tényállás tisztázása 

során felmerült személyi és dologi költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek. Ilyen eset például az, ha 

termőföldet engedély nélkül vesznek igénybe. 

Amennyiben más hatóságok által lefolytatott engedélyezési eljárásokban az ingatlanügyi hatóság működik közre 

szakhatóságként, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni azt az elvet, hogy 

a beruházás lehetőleg a leggyengébb minőségű és legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. 

A szakhatósági állásfoglalás kialakításánál figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy az érintett és 

szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett létesítmény, vagy tevékenység ne 

akadályozza. Meg kell tagadni a hozzájárulást, ha az engedélyezés iránti kérelem az átlagosnál jobb minőségű 

termőföldet érint. 

5.2.2. 5.5.2.2 A termőföld más célú hasznosítására vonatkozó előírások 

A termőföldnek alapvető rendeltetése, hogy mezőgazdasági termelés céljait szolgálja. Ettől eltérő célra igénybe 

venni – akár időlegesen is – csak a földhivatal engedélyével lehet. Szükséges azonban ezzel összefüggésben 

megjegyezni azt, hogy az földhivatal engedélye egyben nem menti fel a kérelmezőt a más hatóságok által 

kiadandó engedélyek megszerzésétől (pl. építésügyi hatóság, tűzoltóság stb.). Fordítva is igaz a dolog, mert 

amennyiben a földhivatal engedélye hiányzik, a más hatóságok által kiadott hozzájárulások nem teszik 

szükségtelenné a földhivatal hozzájárulását. Ennek elmulasztása, vagyis az ingatlanügyi hatóság határozatának 

hiánya esetén a Ket. előírása szerint az eljárást fel kell függeszteni. Ezen törvényi rendelkezést az a gyakorlati 

életben nem ritkán előforduló esetek teszik szükségessé, amikor a termőföld igénybevételével járó 

engedélyköteles beruházások alkalmával a beruházók arra való hivatkozással kérik a földvédelmi eljárás 

mellőzését, hogy már más hatóság (pl. vízügyi hatóság vagy építésügyi hatóság) engedélyének a birtokában 

vannak, így jóhiszeműen jártak el, amikor a termőföldet más célra használták fel. Amikor az igénybevevő a más 

célú hasznosítást megkezdi, azt köteles előzetesen a földhivatalnak bejelenteni. A mulasztás földvédelmi 

bírságot von maga után. A törvény tételesen meghatározza, hogy mi minősül más célú hasznosításnak. Ezek a 

következők: 

- a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amely folytán a termőföld 

mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik; 

- a termőföldnek belterületbe történő vonása; 

- az erdőtörvény hatálya alá nem tartozó üzem, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény 

tartozékát képező fásítás telepítése. 

Nem minősül más célú hasznosításnak, amennyiben az út kialakítása a részarány földkiadási eljárás során az 

osztatlan közös tulajdonok megszüntetése érdekében jött létre. 

Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – 

lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, 

illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. Hulladéklerakó céljára történő igénybevétel esetén a 

környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartása mellett csak mezőgazdasági művelésre alkalmatlan 

vagy az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet lehet igénybe venni. Helyhez kötött igénybevételnek 
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tekintendő a meglévő létesítmény bővítése, közlekedési és közműkapcsolat kiépítése, valamint a bányaüzem és 

egyéb természeti kincsek kitermelését szolgáló létesítmény is. Földvédelmi célokat szolgáló további törvényi 

előírás, hogy az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni (Fvt 11. §. 

(4. bek.) Mint említés történt róla, a más célú hasznosítás kérelemre engedélyezhető. A kérelemnek tartalmaznia 

kell: 

(Fvt 12. §.) 

- az érintett földrészletek helyrajzi számát, 

- a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, 

- a más célú hasznosítás pontos célját, amennyiben időleges, a tervezett időtartamát, 

- az igénybevevő megnevezését és lakcímét (székhelyét). 

Mellékelni szükséges 

- az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az 

ehhez tartozó terület-kimutatást. 

Amennyiben a tervezett igénybevétel a földrészlet (földrészletek) teljes területére vonatkozik, a térképmásolatra 

nincs szükség. 

- Kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség igénybevételéhez. (Erre abban az esetben kerülhet sor, 

ha 2 hektárt meg nem haladó nagyságú területen települési vagy megyei (fővárosi) szociális intézmény, 

egészségügyi, sportlétesítmény építése, temető létesítése, bővítésének az engedély jogosultja vállalja, hogy az 

építményt 15 évig rendeltetésszerűen az engedélyben meghatározott célra használja). 

A földhivatal által kiadott engedély, amennyiben a más célú hasznosítás megkezdésére 4 év alatt nem kerül sor, 

érvényét veszti. Ugyancsak érvényét veszti az engedély, ha jogosultságáról az érdekelt lemond. Ennek az az 

indoka, hogy számos esetben a beruházónak több engedélyt kell beszereznie az adott beruházáshoz. Az 

egymásra épülő eljárások nem biztos, hogy mindegyike eredményes lesz a beruházó számára. Előfordulhat 

például, hogy az ingatlanügyi hatóság engedélyezi a más célú hasznosítást, de az építésügyi hatóság megtagadja 

az építési engedélyt, s ezáltal a beruházás nem valósulhat meg. Lehetővé kell tenni tehát, ha a beruházó eláll a 

beruházástól, írásban mondjon le a termőföld más célú hasznosításáról. 

a. Időleges más célú hasznosítás. A más célú hasznosítás akkor minősül időlegesnek, ha az érintett területen 

- a lábon álló termés megsemmisül; 

- terméskiesés következik be; 

- az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozva vannak, azokat nem lehet időben elvégezni; 

- a talajszerkezet károsodik. 

A más célú hasznosítás legfeljebb 5 évre engedélyezhető. Az engedélyben meghatározott idő lejártát követően 

az igénybevevő köteles az előző állapotot helyreállítani és a termőföldet mező- vagy erdőgazdasági termelés 

céljára alkalmassá tenni. Az ilyen irányú kérelemhez mellékelni kell a terület eredeti állapotára készített tervet, 

amely előirányozza a helyreállításhoz szükséges munkák elvégzését is. Az eredeti állapot helyreállítását a 

földhivatal a talajvédelmi hatósággal együtt tartott helyszíni szemle keretében ellenőrzi. Amennyiben a hatóság 

az eredeti állapot helyreállítását elfogadta, határozatot hoz a fizetendő földvédelmi járulékról és jogszabályi 

előírás esetén a földvédelmi bírság kiszabásáról (lásd később). 

Időleges más célú hasznosításnak kell tekinteni a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, 

a vezetékjog, a vízvezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorolását is, amely a mezőgazdasági termelés 

folytatását, illetőleg a talajvédelmi előírások betartását nem teszik lehetővé. Ugyanis ezen más célú hasznosítás 

nem engedélyköteles. A más célú hasznosítást a jogosult az említett jogok gyakorlásának megkezdésétől 

számított 8 napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Bejelentési kötelezettség áll fenn az 

esetben is, ha azonnali intézkedés megtételét igénylő veszélyhelyzet (havaria) áll elő, amely termőföld 



 Földvédelem és földhasználat  

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

igénybevételével jár. (Pl. Kolontár-Devecser vörös iszap). A bejelentés elmulasztásának az a következménye, 

hogy a földvédelmi járulékon felül, annak háromszoros összegét földvédelmi bírságként kell megfizetni. 

b.) Termőföld belterületbe vonása. A földvédelmi eljárás keretében külön szabályok rendelkeznek a végleges, 

más célú hasznosítás egyik megkülönböztetett figyelmet érdemlő esetére, a külterületi föld belterületbe 

vonására. (Fvt 15. §.). Ilyen irányú más célú hasznosításra csak akkor kerülhet sor, ha ezt a település 

önkormányzata kérelmezi. A kérelem megalapozottságát az önkormányzatnak képviselő-testületi döntéssel, 

valamint a településszerkezeti terv érintett területre vonatkozó részével kell igazolnia. A beépítésre szánt 

területek felhasználására folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. 

A folyamatos felhasználásra vonatkozó törvényi előírás lényegében azt kívánja biztosítani, hogy a kérelemmel 

érintett területek szomszédosak legyenek a már kialakított belterületi földrészletekkel. A törvényi előírás 

értelmében szomszédos földrészletnek kell tekinteni azon parcellákat is, amelyeket önálló helyrajzi számon 

nyilvántartott út, árok, csatorna választ el egymástól, pontosabban a belterülettől. 

c.) Más célú hasznosítás engedély nélkül. Amennyiben a termőföld más célú hasznosítása engedély nélkül, 

vagy engedélytől eltérő módon történt, úgy a termőföldet eredeti állapotba kell helyreállítani. Kivételes esetben 

az ingatlanügyi hatóság a más célú hasznosítás folytatását kérelemre engedélyezheti. Az eljárást a hatóság a más 

célú hasznosítás esetében az igénybevevővel szemben folytatja le. 

A termőföld engedély nélküli hasznosításának minősül 

- ha a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg; 

- az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a földet. 

Az engedély nélküli hasznosítás szankciója a földvédelmi bírság és a más célú hasznosításért fizetendő 

földvédelmi járulék. Az eredeti állapot helyreállítását a hatóság határozattal rendeli el és annak végrehajtását 

ellenőrzi. Nem lehet lefolytatni az eljárást, ha az engedély nélküli, más célú hasznosítás 10 éve történt. Az 

időtartam bizonyítása az igénybevevőt, illetőleg a tulajdonost, a haszonélvezőt terheli. 

A földvédelmi eljárásért igazgatási, szolgáltatási díjat kell fizetni, amely jelenleg az első fokon kérelemre indult 

eljárásnál 15.000,- Ft. Jogorvoslat igénybevétele esetén úgyszintén 15.000,- Ft. 

5.3. 5.5.3 A földvédelmi járulék és a földvédelmi bírság 

A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel érintett termőföld aranykorona értéke az 

alábbi táblázat szerinti szorzatának megfelelő forint összeg, de legalább 10 000 forint. 
 

Minőségi osztályok Szántó, szőlő, kert, 

gyümölcsös 

(AK szorzószáma) 

Rét, legelő (gyep), 

nádas, fásított terület 

(AK szorzószáma) 

I. 92 000 48 000 

II. 76 000 40 000 

III. 60 000 32 000 

IV. 44 000 24 000 

V. 28 000 16 000 

VI. 20 000 12 000 

VII. 12 000 8 000 
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VIII. 4 000 4 000 

Forrás: 2007. évi CXXIX. törvény 1. számú melléklet 

A termőföld más célú időleges hasznosítása esetén a járulék mértéke a minőségi osztályra tekintet nélkül az első 

évre vonatkozóan a termőföld aranykorona értéke ezerszeres szorzatának megfelelő forint összeg, amely 

azonban 10 000 Ft-nál kevesebb nem lehet. A szorzót évente 500-zal növelni kell mindaddig, amíg a terület 

eredeti állapotban való visszaállítására nem kerül sor. 

Az Fvt 21. §. (3) bekezdése tételesen meghatározza, hogy milyen esetekben nem kell járulékot fizetni. Ezek 

döntő többsége a mező- és erdőgazdasági termeléssel, bérlakásépítéssel, természetvédelemmel, ivóvízellátással, 

szennyvízelvezetéssel függenek össze. 

Aföldvédelmi bírságot az köteles fizetni, aki 

- a termőföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja; 

- az újrahasznosítást nem végzi el; 

- a művelési ág megváltozását nem jelenti be; 

- a termőföldet az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztálynál alacsonyabb minőségű osztályban állítja 

helyre; 

- az időleges hasznosítást követően a termőföldet határidő után teszi alkalmassá termelésre; 

- a termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra. 

A földvédelmi bírság összegét a mulasztás súlyától függően a törvény tételesen meghatározza. A bírság 

legkisebb összege jelenleg 10.000,- Ft. 

5.4. 5.5.4 A földminősítés 

A mező- és erdőgazdaságilag hasznosított földek talajának minősége a talaj természetes termőképessége, 

valamint a terméseredményre hatással levő egyéb tulajdonságai miatt különböző. 

A földminősítés az az eljárás, amelynek keretében a termőföldek minőségi osztálya és aranykorona értéke 

az ingatlanügyi hatóság által megállapításra kerül. Ennek módját jogszabály határozza meg. A termőföldek 

minőségi osztályát 1-től 8-ig terjedő értékkel osztályba sorozással állapítják meg. Az 1-es a legjobb, a 8-as a 

leggyengébb minőséget jelenti. A jelenleg érvényes talajosztályozási rendszerben a minőségi osztály 

önmagában a talajminőség országos összehasonlítására nem alkalmas. Az ország területe 211 osztályozási 

vidékből áll és ezek mindegyikében lehet 1-8 minőségi osztályú szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös stb. 

művelési ágú föld. Az osztályba sorozás osztályozási vidékenként (becslő járásonként) és településenként 

kijelölt mintatérhálózat alapján történik. Az aranykorona értéket – művelési áganként - a minőségi osztály, a 

kataszteri tiszta jövedelmi fokozat és a terület nagysága figyelembevételével határozzák meg. A 

földminősítéssel összefüggő feladatok végrehajtását az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. 

5.5. 5.5.5 A talajvédelem 

A földhasználó a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást vagy tevékenységet köteles 

folytatni. A törvény tételesen meghatározza, hogy mi a teendő erózióval veszélyeztetett területen, a savanyú 

vagy a savanyodásra hajlamos talajokon, továbbá a szikes talajon. 

A földhasználónak 

- a talajkímélő művelési módok alkalmazásával, 

- vetésváltás alkalmazásával, 

- másodvetésű vagy köztes növény termesztésével; 
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- a tarlómaradványok hasznosításával; 

- szerves anyagok kijuttatásával, 

- a humuszos termőréteg megőrzésével 

kell gondoskodnia a talaj szerves anyag tartalmának megőrzésével. Ugyancsak a földhasználó kötelezettségei 

közé tartozik, hogy a talaj tömörödésének megelőzésével vagy megszüntetésével meg kell akadályozni a belvíz 

kialakulását. A tápanyag-gazdálkodás során figyelemmel kell lennie arra, hogy az környezetkímélő legyen. 

A földvédelmi törvény a talajvédelemről szóló fejezetében külön teret szentel a beruházásoknak. Ennek oka, 

hogy napjainkban a talajvédelem szempontjából a legtöbb gondot okozó terület azok a beruházások, amelyek az 

ország infrastrukturális, kommunális fejlődésével, az urbanizációval függenek össze. Az említett beruházásoknál 

visszatérő kérdés a termőföld talajának a megóvása, az ország „humuszvagyonának” megőrzése miként 

biztosítható. Ezzel kapcsolatos az a törvényi előírás, hogy egy beruházásnál az építés megvalósításához 

kitermelt humuszos termőréteget csak az eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső rétegeként, vagy 

termesztő közeg előállítására lehet felhasználni. Amennyiben a kitermelt termőréteg felhasználása a beruházás 

környezetében nem megoldható, akkor a termőréteg elszállítható, értékesíthető. A letermelt humuszos 

termőréteg mennyiségéről és a felhasználásról a beruházónak nyilvántartást kell vezetnie. 

Ugyancsak szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy az Fvt. – hasonlóan a földvédelmi járulékhoz és bírsághoz 

– bevezette a talajvédelmi járulék és bírság intézményét. Talajvédelmi járulékot a beruházás keretében 

kitermelt és mentett humuszos termőréteg helyben felhasználásra nem kerülő része után a beruházó fizeti annak 

m³-ben meghatározott mennyisége után. A járulék egységnyi mértéke a kitermelt termőréteg humusztartalmától 

függ. A járulék mértékét – a beruházás engedélyezéséhez benyújtott dokumentumok alapján – a talajvédelmi 

hatóság állapítja meg. A járulékfizetési kötelezettség azzal szemben is fennáll, aki engedély nélkül távolítja el az 

adott termőföldről a termőréteget. Ez esetben a járulék kiszámításának az alapja az érintett termőföld területe. A 

termőföld minőségében okozott károk általában maradandóak. Ennek mérséklése, illetve a megelőzése 

érdekében a talajvédelmi hatóság talajvédelmi bírságot szabhat ki a föld tulajdonosára, illetve a föld 

használójára. A bírság mértéke (30.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig) arányos a talajkárosítással érintett területtel. A 

talajvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a talajvédelmi bírság megfizetése alól. 

6. 5.6 Fogalom-meghatározások 

- átlagos minőségű termőföld: az adott település azonos művelési ágú termőföldjeinek 1 hektárra vetített 

aranykorona értékeinek átlaga; 

- földvédelmi eljárás: a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával, valamint a termőföld más célú 

hasznosításának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárás; 

- humuszos termőréteg: a talaj felső, biológiailag aktív, szerves anyagot tartalmazó rétege; 

- ideiglenes hasznosítás: a más célú hasznosítás megvalósításig a hasznosítási kötelezettség teljesítése; 

- igénybevevő: termőföldet - engedéllyel vagy engedély nélkül – más célra hasznosító magánszemély, jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet; 

- mellékhasznosítás: a termőföldnek nem minősülő földön a növényzet gondozása; 

- mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a település belterületén 

az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület 

művelési ágba vagy halastóként tartanak nyílván. 

- mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, 

szaporítóanyag-termelés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás; 

- rekultiváció: kihasználatlan terület mező vagy erdőgazdasági művelésbe vonása; 

- talaj: feltételesen megújuló természeti erőforrás, amely egyben a mező- és erdőgazdasági termelés alapvető 

termelő eszköze, a Föld szilárd felszínének élő közege, amelynek a legfontosabb tulajdonsága a termékenység, 
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- talajvédelem: a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai 

romlásának megelőzése; 

- talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó szakanyag; 

- termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, 

gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak 

nyilván; 

- termőföldnek nem minősülő ingatlan: termőföldnek nem minősülő földrészlet, egyéb önálló ingatlan; 

- újrahasznosítás: a más célú hasznosítást követően a terület mező- vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá 

tétele. 

- ültetvény: az ingatlan-nyilvántartásban szőlő, gyümölcsös, továbbá fásított terület művelési ágban 

nyilvántartott földrészlet; 

7. 5.7 Összefoglalás 

A földvédelemmel összefüggésben leírtak célja végső soron az volt, hogy az olvasó érzékelje, hogy a föld 

nemzeti vagyonunknak meghatározó része és annak indokolatlan más célra való felhasználása megmaradásunkat 

veszélyezteti. Ennek a célkitűzésnek a figyelembevételével kerültek leírásra azok a törvényi előírások, amelyek 

mintegy „tilalomfákat” képeztek annak érdekében, hogy a földet indokolatlanul senki ne vonja el a mező- és 

erdőgazdasági termelésből. A földvédelmi eljárás és az ehhez kötődő szankciók bemutatása végső soron ezt a 

célt szolgálják. 

Önellenőrző kérdések: 

Milyen célokat határozott meg az első földvédelmi törvény? (5-6. oldal) 

Miért volt szükség a földvédelem intézményének ismételt szabályozására? (7-8. oldal) 

Mit értünk és milyen módszerei vannak a rekultivációnak? (9-11. oldal) 

Milyen célt szolgált a Földvédelmi Alap? (8-9. oldal) 

Mit értünk a termőföld hasznosítása alatt? (12-14. oldal) 

Milyen előírásokat kell betartani a termőföld más célú hasznosítása esetén? (14-18. oldal) 

Ki köteles földvédelmi bírságot fizetni? (18-19. oldal) 

Mit értünk földminősítés alatt? (20. oldal) 

Mi a talajvédelem? (20-21. oldal) 
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