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4. fejezet - BIRTOKRENDEZÉSI 
TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS 
ELŐZMÉNYEI 

1. 4.1 Bevezetés 

A birtokrendezéshez állampolgári akarat, valamint megfelelő szabályozás szükséges és akkor nem marad el a 

jövedelmező, vidéket fejlesztő gazdálkodás. 

A Felmérési és Földrendezői Tanszék oktatói részt vettek – kutatási munkájuk keretén belül – a területrendezési 

és birtokrendezési koncepció kidolgozásában. A törvényjavaslat társadalmi vitáin tapasztalatokat gyűjtöttünk, 

kutatási eredményeinek rendezésénél azokat hasznosítottuk. Ebben a modulban az eddigi eredmények 

ismertetésére vállalkozunk. 

A szabályozási koncepciót részletesen, az 1998-as törvényjavaslatot tartalomjegyzék szinten, a kutató munkánk 

során kialakított irányelveket teljes részletességgel ismertetjük. Reménykedni lehet abban, hogy a koncepció 

irányvonala a legújabb törvényjavaslatban megjelenik. (Az ismertetésnél didaktikai okokból megtartottuk a 

szabályozási koncepciók eredeti jelölési rendszerét!) 

„A magyarországi birtokstruktúra, birtokrendezési stratégia megalapozása” címmel 2004 évben megjelent 

tanulmány összeállításában a Geoinformatikai Kar oktatói tevékenyen részt vettek. Ebből a tanulmányból 

idézzük a birtokrendezés lehetséges forgatókönyveit. 

Utalunk a birtokrendezés az Új Magyarország Vidékfejlesztési programon belüli helyére. 

Ismertetjük a földtörvényi változásokat figyelemmel a birtokrendezési vonatkozásokra. Röviden utalunk a 

kormány irányelveire. 

A modul áttanulmányozása után Ön megismeri: 

• Az 1987. illetve 1994. évi „földtörvények” aktuális előírásait; 

• A birtokrendezési koncepció előírásait és elképzelt feltétel rendszerét; 

• A lehetséges birtokrendezés forgatókönyveit; 

• A kormány birtokrendezéssel összefüggő elképzeléseit. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• Megvitatni az új birtokrendezési koncepció szabályozási körét; 

• A szabályozást új szempontokkal bővíteni, kiegészíteni. 

2. 4.2 .Előzmények, eredmények, tanulságok 

Egy megfogalmazás szerint, a földbirtok-politika a föld és az állam viszonyában az államhatalom 

beavatkozását jelenti. Mint tudomány a mezőgazdasági termelés, értékesítés, hitel és szociálpolitikával együtt az 

agrárpolitika körébe tartozik. Fontosak a gazdasági célkitűzések, de legalább ennyire jelentős a politikai 

célkitűzés is. Nevezetesen az, hogy az állam vezetésében a föld birtokosainak megfelelő helyet biztosítson. A 

föld birtoklása társadalmi osztályoknak, rétegeknek a politikai súlyát növelheti vagy csökkentheti. 

Az 1991-1992 években alkotott kárpótlási törvények végrehajtása változtatott a megelőző időszakban 

kialakult tulajdoni és birtokszerkezeten. A kárpótlásra jogosultak száma meghaladta az 1 400 000 főt. 

Nevesíteni kellett mintegy 1 400 000 termelőszövetkezeti tag részarány-tulajdonát, illetve 500 000 szövetkezeti 

és állami gazdasági alkalmazottnak a törvény alapján a kapott földtulajdonát. A 8,3 millió hektár 
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termelőterületből 5,8 millió hektár került a négy (kárpótlási-, részaránytulajdoni-, tagi-alkalmazotti, állami 

tulajdoni) földalapba. A végrehajtásról törvény, rendeletek, útmutató intézkedik. (Szabó Gy., 2004.) 

2.1. 4.2.1 A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások 

A földről szóló 1987. évi I. törvényt, az 1994. LV. tv. a termőföldről, 1994. július 27-én hatályon kívül helyezte. 

A címben megadott eljárás szabályait a törvény IV. fejezete tartalmazza: 

• „A tulajdonosok széttagolt külterületi termőföldjeinek összevonásával, a természeti adottságokhoz jobban 

igazodó termelési feltételek, kedvezőbb üzemi méretek, az együttesen művelhető családi birtokok kialakítása 

céljából a település területére vagy annak egy természetes határokkal elkülöníthető egy részére kiterjedő 

birtokrendezési eljárást kell lefolytatni. Az általános birtokrendezési eljárásra a külön törvény előírásai az 

irányadók; 

• Az újabb törvény megjelenéséig birtokösszevonási célú önkéntes földcsere kezdeményezhető. 

A birtokösszevonási célú önkéntes földcsere eljárásának szabályait (szervezés, kérelem, megállapodás, 

értesítések, munkadíj, okiratok összeállítása, értékkülönbözet megtérítése, szolgalmi jog kezelése, résztvevők 

listája) a tv. további paragrafusai (27.-35. §) tartalmazzák. (A földcsere megszervezése a földhivatal feladata; A 

földcserét a tulajdonos(ok) kérelmezik; A megegyezés, a cserére vonatkozó megállapodások elkészítése az 

érdekeltek feladata; A földmérési munkáért díjat kell fizetni) A jövő birtokrendezéseit az önkéntes földcsere 

nem zavarja, a későbbiekben megfelelő jogszabály szerint az általános birtokrendezés elvégezhető, az elcserélt 

területek a rendezésbe bevonhatók lesznek.(Szabó Gy., 2004) 

A tv. szerinti csere a Földvédelmi Alapból támogatható. (A támogatás mértéke a közvetlen költségek 

maximum 50 %-a lehet). Nem vonatkozik ez a Polgári Törvénykönyv szerinti cserére (adásvétel, vétellel vegyes 

csere, tulajdonközösség megszűntetése). Ezek a jogügyletek állami kedvezményre nem jogosítanak. (Szabó, 

2004) 

Kísért a múlt, ilyen szabályozás mellett egyetlen ellenérdekű tulajdonos hozzáállása is megakadályozatja a 

birtokrendezést. (Ismereteink szerint a tv. hatálybalépése óta hazánkban ilyen módon 5000 ha-nál kevesebb 

cserét valósítottak meg.) 

Vélhetően a tömörített bemutatásból is megállapítható, hogy az általános birtokrendezés végrehajtásának ma 

nincs jogi lehetősége. A meglévő intézményrendszer is képes lehetne, a termőföld privatizáció befejezése után, a 

feladatok ellátására. Tényként kell azonban rögzíteni, hogy az Országgyűlés az 1994. évi LV. törvényben 

megígérte a társadalomnak, és a szakmai közvéleménynek az általános birtokrendezésről szóló törvényt 

(Szükségességéről a hivatali apparátus, az érintett hivatalok állásfoglalása megoszló, sok esetben ellentmondó). 

Abban mindenki egyetért, hogy a földprivatizáció befejeztével kialakult birtokszerkezet rövid távon sem 

fenntartható, birtokösszevonási célú rendezést a termelés gazdaságtalansága, esetenként kudarca, rövid időn 

belül ki fogja kényszeríteni. A hogyanra kell az agrárpolitikának és a szakágazatnak értelmes választ adni. A 

megoldásra, a végrehajtásra pedig minden szinten fel kell készülni. 

2.1.1. 4.2.1.1 A birtokrendezés feltételrendszere   

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

birtokrendezés szabályozására, azaz megfelelő jogi – törvényi – keretet kell alkotni annak hatékony 

támogatására. A birtokrendezési, vidékfejlesztési és tájrendezési eljárások lefolytatásához elengedhetetlen a 

törvényi háttér; 

• A birtokrendezés megindításának és folyamatának mentesnek kell lennie minden kampány jellegű 

lebonyolítástól. Nem várható, hogy a települések teljes mértékben felismerjék érdekeiket, ezért a „valódi 

többség” akarata szerint meg kell kezdeni a rendezést; 

• Megfontolandó, hogy egy településen belül célszerű-e részleges birtokrendezést elindítani; 

• Milyen arányban és súllyal kerüljön a tartós bérlő kívánságának figyelembe vétele; 

• Az eljárásban alkalmazandó csereérték körültekintő meghatározása feltétlen szükséges: ma sem a piaci ár, 

sem az aranykorona rendszer nem megfelelő; 
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• Külföldi technológiák csak részben alkalmazhatók e körülmények között, de a tapasztalatokat hasznosítani 

kell; 

• Az eljárás költségeinek biztosítása.  

2.1.2. 4.2.1.2 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv a Nemzeti Fejlesztési Terv 
célkitűzéseivel összhangban előírt feladatok:  

1. a termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása, 

2. a mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és munkahely 

teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken 

gazdálkodnak, 

3. a környezeti állapot megőrzése és javítása, 

4. a termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának 

támogatása. 

A terv fő elemei: 

• Mezőgazdasági- környezetvédelmi intézkedések – ezen intézkedések általános célja a környezetbarát 

mezőgazdasági gyakorlatok bevezetésének és fenntartásának megkönnyítése. Hozzájárulnak a biodiverzitás 

és a táj megőrzéséhez, valamint a minőségi termékek előállításához. Az intézkedés támogatást biztosít a 

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat szabályainak megfelelő gazdálkodási módszerek bevezetésére. Az NVT-ben 

helyet kapott a korábbi hazai Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Programban támogatott összes tevékenység, 

továbbá új lehetőségek is. A szántóföldekre, a gyepes területekre, az ültetvényekre, a vizes élőhelyekre és a 

veszélyeztetett haszonállatfajták extenzív tartására kidolgozott célprogramok magukba foglalják valamennyi 

földhasználati módot. 

• Hátrányos helyzetű térségek – Ez az intézkedés kompenzációs támogatást nyújt a hátrányos helyzetű 

térségek gazdálkodóinak annak érdekében, hogy garantálja a versenyképes vidéki közösség fenntartását, 

előmozdítsa a fenntartható gazdálkodó rendszereket, és megőrizze a természeti környezetet. 

• A szabványoknak való megfeleltetés – Ennek az intézkedésnek a célja az ország erdő általi fedettségének 

növelése, valamint az erdők minőségének és környezetvédelmi szerepének a fejlesztése. 

• Korengedményes nyugdíj – Ennek az intézkedésnek a célja a megfelelő jövedelem biztosítása azon 55 évnél 

idősebb gazdálkodók számára, akik úgy döntenek, hogy felhagynak az aktív gazdálkodással és ezzel 

elősegítik fiatalabb gazdálkodók számára a lehetőséget a gazdaságok továbbfejlesztésére és 

versenyképességének fokozására. Ez 2006-tól kezdődően kerülne végrehajtásra. 

• A szerkezetalakítás alatt álló, részben a létfenntartás biztosítására termelő gazdaságok támogatása –

  kisgazdaságok versenyképességének és gazdasági hatékonyságának növelése, a termelők piaci helyzetének 

megerősítése. A támogatás öt éven keresztül évente 1000 Euró 

• Termelői csoportok – Ez az intézkedés megkönnyíti a termelői csoportok létrehozását. 

• Technikai segítségnyújtás 

Nemzeti szinten a programot a Mezőgazdasági Minisztérium (FVM) irányítja. A végrehajtásért és a 

kifizetésekért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügynökség felel. Az NVT pályázati jogcímei a fenn 

felsoroltak vastagon szedett címei.  

2.2. 4.2.2 Agrár- és Vidékfejlesztési Kerekasztal ajánlásai 

2004-ben az Agrár- és Vidékfejlesztési Kerekasztal munkájában résztvevő mintegy 300 szakember egyöntetű 

álláspontja szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban kedvező földrajzi és ökológiai adottságokkal 

rendelkezik egy dinamikus, fejlődő képes, többfunkciós versenyképes agrárgazdaság fenntartására. A stratégiai 

célokat és megvalósulásukat elősegítő állami teendőket a következő pontokban foglalták össze „Az Agrár- és 

Vidékfejlesztés Nemzeti Stratégája” címmel megjelent írásban: 
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1. Az agróökológiai potenciál megerősítése és fenntartható hasznosítása; 

2. Az élelmiszerbiztonság és az értékesítés biztonságának a növelése; 

3. A versenyképesség erősítése; 

4. A birtokszerkezet fokozatos átalakítása; 

5. Az alternatív életlehetőségek javítása; 

6. Az intézményi rendszer átalakítása a tagállami működés igényei szerint; 

7. Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény módosítása; 

8. Várható változások 10 év alatt. 

A 4. pontban részletesebben kifejtik a birtokszerkezet kialakítására vonatkozó elképzeléseket, melyek egyeznek 

az általános birtokrendezésről szóló törvényjavaslatban megfogalmazott irányelvekkel. 

A Kerekasztal megfogalmazásában a versenyképes magán-, családi és társas gazdaságok kialakulása a jelenlegi 

földhasználati viszonyok mellett csak korlátozottan valósulhat meg. 

a. A birtokszerkezet fokozatos átalakítását szolgáló intézkedéseknek az alábbi elvekre kell épülniük: 

• segítsék elő a gazdaságok életképességének és versenyképességének megerősítését; 

• akadályozzák meg, hogy a településekhez tartozó termőföldek használatában monopolhelyzetek 

alakuljanak ki; 

• a földbérletre vonatkozó szabályok azonos súllyal védjék a földtulajdonosok és a földbérlők hosszú távú 

érdekeit. 

b. A földbirtokpolitika magvalósításának kiemelt résztvevője a Nemzeti Földalap (NFA) intézménye. Az NFA 

szerepét és eszközrendszerét úgy kell meghatározni, hogy már rövid távon is képessé váljon a birtokstruktúra 

formálására. 

i. A Kerekasztal kezdeményezte az öröklési jog olyan értelmű módosítását, amely a termőföld örökösök közötti 

felosztását, a birtoktestek elaprózódását meggátolják. 

A Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Kerekasztal keretében létrehozott szakbizottság „A földbirtokpolitika-

földhasználat koncepciója” című anyagában olyan birtokpolitika érvényesül, amely: 

• az életképes, vagy középtávon reálisan azzá tehető gazdaságok fejlesztésére koncentrál, 

• oldja a kétpólusú üzemstruktúrát a közepes méretű vállalkozások kialakulásának segítésével, 

• ésszerű mértékben korlátozza a „mezőgazdasági üzem” méretét, 

• a földtulajdonszerzést szabályozza (előnyben részesítve a főfoglalkozású gazdálkodókat, különös tekintettel a 

helyben-lakásra, és megfelelő szakirányú végzettségre, illetve szakmai gyakorlatra), 

• megakadályozza, hogy egy település területén egy gazdálkodó-, illetve gazdálkodó szervezet 

monopolhelyzetbe kerülhessen a földhasználatban, 

• elfogadja a KAP európai mezőgazdasági modelljének értékrendjét, a hatékonyság és a versenyképesség 

követelménye mellett egyenrangú célnak tekinti a népességmegtartást, a környezet- és tájvédelmet, valamint a 

vidéki népesség életkörülményeinek javítását.(Dorgai, 2004). 

A fent megfogalmazott gondolatok megvalósítására többször módosított törvényi előírások jelentek meg, de 

még a mai napig sem valósult meg minden az elképzelésekből. 

„Sürget az idő, 2011-ben lejár a moratórium” – magyarázta a sietség okát Font Sándor, a regionális fejlesztési 

tanács elnöke, egy interjújában, amelyhez a következőket nyilatkozta: Mint emlékezetes, Magyarország a 2004. 
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május elsejei EU-csatlakozás után 7 éves mentességet kapott a földpiac liberalizálása alól. Erre hazánk – és 

Szlovénia kivételével az összes többi közép-európai új tagország – azért tartott igényt, mert a rendszerváltás 

előtti évtizedek örökségeként a térségbeli termőföldárak messze elmaradtak a nyugat-európaiaktól. Ez a helyzet 

pedig érdemben a csatlakozás óta eddig eltelt közel hat évben sem változott. Ebben az is közrejátszott, hogy a 

gazdáknak juttatott uniós támogatás mértéke is csak 2013-ban fog kiegyenlítődni a „régi” és az „új” tagállamok 

között. Mint Font Sándor rámutatott, a hektáronkénti 0,2–2,0 millió forintos mai átlagos magyar földárral 

szemben például Hollandiában átszámítva 13,5 millió forint az átlagár. A dolog pikantériája, hogy számos 

szakértő szerint a termőföld ára éppen a korlátozások fenntartása miatt zárkózik fel rendkívül lassan a nyugati 

árszínvonalhoz. 

Akárhogy is, a 2011 májusáig érvényes megállapodás szerint ma sem cég, sem külföldi befektető nem 

vásárolhat hazánkban termőföldet, csak magyar természetes személy. A Fidesz formálódó agrárprogramjának 

egyik sarokköve pedig az, hogy a magyar föld továbbra is „védett” maradjon. Következésképpen, ha az áprilisi 

országgyűlési választásokon a párt győz, Font azt ígéri, azonnal beadják a földvásárlási moratórium 

meghosszabbítására vonatkozó magyar kérelmet az EU-nak. 

Hároméves hosszabbítás? A moratóriumot a csatlakozási szerződés értelmében a 7 év letelte után további 3 

évvel valóban meg lehet hosszabbítani, de ezt kérni, s alaposan indokolni kell. Ám az uniós lobbizás egyedül 

reménytelen, márpedig még a környező tagok között is nehéz lesz szövetségest találni. Lengyelország ugyanis 

annak idején 12 évre szóló átmenetet alkudott ki magának, azaz Varsónak 2016-ig van ideje gondolkodni. 

Bulgária és Románia pedig csupán 2007 januárjában vált EU-taggá, így ott ez az ügy csak 2014-ben lesz 

aktuális. Szövetségesként Szlovákiára sem lehet számítani, mivel északi szomszédunk már 2007-ben 

megnyitotta földpiacát a külföldiek előtt. A többiek egyelőre nem döntöttek arról, hogy 2010 második felében 

vagy 2011 elején kérjék-e a 3 éves hosszabbítást, ám az egyik érintett tagállam a „Figyelő”-nek nyilatkozó 

illetékese arra számít, hogy a közép- és kelet-európai új tagországok többsége a további 3 éves korlátozás 

mellett foglal majd állást. [12] 

3. 4.3 . A birtokrendezés törvényi háttere, 
szabályozása   

A termőföld tulajdoni szerkezet és birtokstruktúra kialakulásának időszakában a tulajdonosok által a lehetséges 

különféle módokon - kárpótlási árverésen, eredeti- és származékos részaránytulajdon kiadásával - 

magántulajdonba került vagy bármilyen más polgári jogi jogcímeken szerzett földrészletek nem művelhetők 

meg minden esetben gazdaságosan. A tulajdonosoknak a jog eszközeivel is segítséget kell nyújtani abban, hogy 

a véletlenszerűen kialakult birtokszerkezetet a későbbiekben tudatosan átalakíthassák, figyelemmel az ésszerű 

gazdálkodás szempontjaira. [9] 

A szétszórt külterületi földrészletek összevonására egyrészt az általános birtokrendezési törvényjavaslat, 

másrészt a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere intézménye áll rendelkezésre. 

A 2001-ben kidolgozott „Törvényjavaslat az általános birtokrendezésről”. A törvényjavaslat az általános 

birtokrendezésnek egyelőre csak a fogalmi kereteit határozza meg. 

Az általános birtokrendezés lényegében a település egészére vagy annak egy részére kiterjedő „polgári 

tagosítás” inkább „birtokrendezés”, lefolytatását jelenti, amelynek hazánkban is hagyományai vannak. 

A törvényjavaslat rendelkezése szerint a tulajdonosok széttagolt külterületi termőföldjeinek összevonásával a 

természeti adottságokhoz jobban igazodó termelési feltételek, kedvezőbb üzemi méretek, az együttesen 

művelhető családi birtokok kialakítása céljából a település területére vagy annak természetes határokkal 

elkülöníthető egy részére kiterjedő birtokrendezési eljárást kell lefolytatni. 

A birtokrendezés rendszerint a település külterületének átrendezésével, az úthálózat megváltoztatásával, 

vízrendezési munkálatok lefolytatásával, meliorációval, erdősávok telepítésével járna együtt. A települések 

külterületének ésszerű átrendezéséhez azonban egyelőre hiányoznak a szervezeti, a személyi és az anyagi 

feltételek. 

Az általános birtokrendezésről szóló törvényjavaslat előkészítő munkálatai megtörténtek, de a Parlament még 

nem alkotta meg az erről szóló törvényt.  

A birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 
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A törvény határvonalat húz a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere és a polgári jogi csere között, mivel a 

birtok-összevonási célú önkéntes földcsere mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, viszont ez nem 

mondható el a polgári jogi csere esetében. A birtok-összevonási célú önkéntes földcserének alapvető feltétele, 

kritériuma, hogy a cserepartnerek egyike legalább két földrészlet tulajdonosa legyen és a csere eredményeként 

ezek a földrészletek kerüljenek közelebb, illetőleg megközelítésük, megművelésük körülményei kedvezőbbé 

váljanak. A birtokösszevonás nem jelenti feltétlenül azt, hogy a tulajdonos földjei közvetlenül egymás mellé 

kerülnek. 

Az általános birtokrendezési törvényjavaslatról és a szabályozási koncepcióról a Föld- és terletrendezés c. 

jegyzet 5.2.9 és 5.3 fejezetiben olvashatunk részletesen. 

. 

4. 4.4 . Földtörvényi változások 

A földtörvény hatálya kiterjed az ország területén lévő valamennyi termőföldre. A törvény szabályait kell 

alkalmazni a termőföld tulajdonának megszerzésére, a szerzés tilalmára, a termőföldek használatára, 

hasznosítására, a birtoktagok kialakítására és a földvédelemre. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni 

tulajdonszerzésnél, illetve erdő- és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre, illetve a 

természetvédelmi oltalom alatt álló termőföldekre - ha természetvédelemre vonatkozó törvény másként nem 

rendelkezik. 

Ebben a modulban röviden összefoglaljuk az 1994 évi. földtörvény megjelenése óta történt főbb módosításokat. 

A törvény 7. §-a foglalkozik a külföldiek tulajdonszerzésével. A szabályozás folytán külföldi magánszemély és 

jogi személy termőföld és védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg. 

A kivétel a tagállam állampolgára. A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállami 

állampolgárra, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni Magyarországon, és legalább 

három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik és folytat mezőgazdasági tevékenységet. 

A külföldi 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. 

A jegyzet megjelenésekor hatályos rendelkezések szerint (2010. évi XXXVIII. tv. 37§) termőföld vagy tanya 

eladása esetén _- ha a törvény másként nem rendelkezik_- az alábbi sorrenben elővásárlási jog illeti meg: 

• a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint; 

• a helyben lakó haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt; 

• a helyben lakó szomszédot; 

• a helyben lakót; 

• a haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt. 

A 2007. évi CXXIV. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról, amely a Magyar 

Közlöny 153. számában jelent meg 2007 november 14.-én. 

A jogszabály lényege: A módosítás alapvetően az ingatlanügyi hatóság földhasználati nyilvántartás vezetésének, 

a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályait rögzíti. Pontosítja a törvény a mező- és erdőgazdasági művelés 

alatt álló belterületi föld fogalmát, illetve azt, hogy az ilyen területen kialakított földterület építési teleknek vagy 

építési területnek minősül-e, amelyet az építésügyi hatóság igazol. 

Módosítja tovább a termőföld vagy tanya eladása (haszonbérbe adása) esetén az ajánlat hirdetményi úton történő 

közlését, és hogy a közléssel összefüggő igazgatási jellegű szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell 

fizetni. 

Hatálybalépés: 2008. január 1. 
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A termőföldről szóló törvény talajvédelemről szóló rendelkezéseit felváltotta a 2007. évi CXXIX. törvény a 

termőföld védelméről. 

A talajok megóvása, termékenységének fenntartása nem csupán a földhasználó, hanem mindannyiunk 

hosszútávú érdeke, mivel a földhasználó csak a termőföld területet, az ingatlant birtokolja, annak talaját 

használja, de a talaj közös vagyonunk, legfontosabb természeti erőforrásunk. Ennek tudatában az Országgyűlés 

új törvényt alkotott a termőföld védelméről, amely egy teljes fejezetet szentel a talajvédelemmel kapcsolatos 

szabályoknak. Az új törvény 2008. január 4-én lépett hatályba. 

 Az új törvényi szabályozás - hasonlóképpen a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítását megelőző 

szabályokhoz - meghatározza az állam, a földhasználó, a beruházó talajvédelmi feladatait, a talajvédelmi 

hatóság hatáskörét, rendelkezik a talajvédelmi előírások megsértése, a talaj károsítása esetén alkalmazandó 

szankciókról. 

Az állam feladatait továbbra is a talajvédelmi hatóság útján látja el (lsd. 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről), talajtani és hatósági adatbázisokat 

működtet, fenntartja a talajok minőségi változásainak, környezeti állapotának figyelemmel kisérése céljából az 

egész ország területére kiterjedő Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszert, melynek adatai 

közérdekűek. 

A törvény meghatározza azokat a leginkább veszélyes talaj-degradációs tényezőket, amelyek megelőzése, vagy 

súlyosabb fellépése ellen köteles a földhasználó talajvédő gazdálkodást folytatni. 

Kiemelten kezeli a törvény a termőföld igénybevételével megvalósuló beruházások során betartandó 

talajvédelmi szabályokat, amely elsősorban a beruházással, építéssel érintett területek humuszos termőrétegének 

megmentését illetve a környező talajok minőségének megóvását jelenti. 

A törvény a beruházásokkal kapcsolatban bevezeti a talajvédelmi járulék jogintézményét. A talajvédelmi járulék 

lényege, hogy a beruházás, építés során mentett humuszos termőréteg legnagyobb hányada az építés befejezése 

utáni területrendezésre, rekultivációra kerüljön felhasználásra. A helyben fel nem használt humuszos termőréteg 

átruházható, azonban csupán eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként (parkosítás, 

kertiföld, termőföld területek rendezése, stb.) vagy termesztő közeg előállítására használható fel. A beruházónak 

tehát a helyben fel nem használt humuszos termőréteg után talajvédelmi járulékot kell fizetni. A járulék nem 

szankció, hanem egy eszköz a talajvédelmi hatóság kezében, hogy a beruházót a talaj termőrétegével való 

takarékos, körültekintő gazdálkodásra ösztönözze. 

A törvény kimondja, hogy a humuszos termőréteg mentésével, hasznosításával kapcsolatos munkálatokat a 

beruházás engedélyezése céljából készített terveknek tartalmazniuk kell. A járulék mértékét a törvény a talaj 

humusztartalma szerint differenciálja: 2,5% humusztartalom alatt 150 Ft/m3, 2,5 % humusztartalom fölött pedig 

250 Ft/m3. 

Talajvédelmi járulék megállapítása csak azokban az ügyekben történik, melyek engedélyezési kérelmét a 

törvény hatálybalépését követően nyújtották be az engedélyező hatósághoz. 

A talajvédelmi hatósági eljárások legtöbbjéhez a törvény szerint talajvédelmi terv szükséges. A talajvédelmi 

tervet az ügyfélnek kell beszerezni. 

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól a 90/2008 (VII. 18.) FVM rendelet rendelkezik. 

5. 4.5 A Nemzeti Földalap program elméleti kérdései 

A földbirtok-politika megvalósításának kiemelt résztvevője a Nemzeti Földalap intézménye. Az Országgyűlés 

megalkotta a 2001. évi CXVI. a Nemzeti Földalapról  (NFA) szóló törvényt, amely 2002 augusztus 1-én lépett 

életbe. A törvény rendelkezik az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű gazdálkodásról. 

Célja volt a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és 

jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, továbbá a családi 

gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakítása. 

Az NFA szerepét és eszközrendszerét úgy kellett meghatározni, hogy már rövid távon is képessé váljon a 

birtokstruktúra formálására. 
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A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) által készített törvényjavaslat szerint: 

„A Nemzeti Földalap (NFA), mint a kincstári vagyon része az állam tulajdonában lévő, folyamatosan változó 

mennyiségű és elhelyezkedésű termőföldek és – kivételesen – művelés alól kivett földek összessége, amit az 

állam részben mező- és erdőgazdasági céllal vagyonkezelés útján, valamint más jogcímen történő használatba 

adással hasznosít, részben pedig sajátos földbirtok-politikai megfontolás alapján, vagy valamely közcél 

érvényesítése érdekében értékesít”. 

Ismeretes, hogy a termőföld-kárpótlás eredményeként hazánkban kialakult birtokszerkezet (960 ezer egyéni 

gazdaság kevesebb, mint egy hektárt művel) nem kedvez a gazdaságnak, a jövedelmezőségnek és a 

versenyképesség megteremtésének. Csaknem mindenki egyetért azzal, hogy a birtokrendezés sürgető feladat. 

Kormányzati törekvések szerint ebben az NFA meghatározó lehetne. A földalapnak kellene gondoskodni a 

megfelelő birtokszerkezet, és egy új, erős gazdálkodó réteg kialakításáról, az egységes hazai termőföldpiac 

megteremtéséről. 

Az NFA rendeltetésszerű vagyonkezelése és hasznosítása a Kormány által meghatározott birtok-politikai elvek 

szerint történik: 

⇒ „A termőföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlan 

birtokszerkezet vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának, a gazdaságos méretű birtokok kialakításának 

támogatása, valamint a birtokrendezés céljára csereterület biztosítása; 

⇒ Működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú végzettséggel rendelkező fiatal 

agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása; 

⇒ A földárak és haszonbérek alakulásának befolyásolása; 

⇒ A Nemzeti Földalapba kerülő megműveletlen termőföldterületek hasznosítása, értékes termőhelyen lévő 

ültetvényterületek megtartásának elősegítése; 

⇒ Különleges termesztési célok megvalósításához tartalékterületek biztosítása; 

⇒ A magántulajdonba került, természetvédelmi oltalom alatt álló területek cseréjéhez, illetve kisajátítás esetén 

cserével történő kártalanításához földalap biztosítása; 

⇒ A gyenge termőképességű területek más célú hasznosítása, helyi érdekű természetvédelmi területek 

kialakítása; 

⇒ A hullámtéri területek, valamint a mentett oldali vízjárta területek földcseréje; 

⇒ Tározók, záportározók kialakítása”. 

Az FVM által kidolgozott törvényjavaslat szerint a következő termőterületek tartoznak az NFA rendelkezési 

körébe: 

⇒ A jelenleg is állami tulajdonban lévő termőföldek. A HM, BM, IM továbbá egyéb költségvetési szervek által 

felajánlott, a feladataik ellátásához nélkülözhetővé vált földek, az érintett miniszterek tulajdonosi joggyakorlása 

alá tartozó – gazdasági társaságok stb. használatában lévő – állami tulajdonú termőföldek, megállapodás 

alapján: 

• piacbefolyásolási szándékkal, illetve indokolt esetben állami elővásárlási jog gyakorlásával vásárolt 

termőföldek; 

• revitalizációs céllal vásárolt rossz minőségű vagy kedvezőtlen adottságú termőföldek; 

• vásárlással, illetve csereföldként a földalaphoz került hasznosítatlan állapotú termőföldek; 

• az állam (a földalap) részére felajánlott termőföldek; 

• kárpótlási árverések után állami tulajdonban megmaradó termőföldek; 

• a védelemre tervezett, illetve védett természeti területek; 
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• a Nemzeti Földalap számára kisajátított termőföldek; 

• olyan rekultivált területek (pl. külfejtések), amelyek további termőföldként 

• történő hasznosításáról a tulajdonos nem kíván gondoskodni (vásárlás, felajánlás, hasznosítás megállapodás 

alapján); 

• olyan földek, amelyek kezelésével, hasznosításával a Nemzeti Földalap 

• vagyonkezelő szervezetét megbízták; 

• egyéb úton az állam tulajdonába került termőföldek (pl.: öröklés, a 

• kárpótlásról szóló 1991. évi XXV tv. alapján kártalanítás nélkül állami tulajdonba került, hasznosítatlan 

állapotú földek). 

A nemzeti földvagyon hasznosítása révén termőföldhöz juthatnának: 

• A birtokrendezési folyamatban résztvevők (birtoknövelés, csereföld); 

• Fiatal, szakirányú végzettséggel rendelkező gazdák (családi gazdaságok kialakításához – pályáztatás útján 

bérbeadás, részletre történő vásárlás; 

• földvásárlók és bérlők (termelési, vadászati, halászati és tájvédelmi célra); 

• Állami földet használó társaságok (pályáztatás útján bérbeadás); 

• Települési önkormányzatok (pl. helyi védett területek kialakítása céljából). 

A tárcaközi egyeztetés szakaszában az érintett minisztériumok (KM, BM, HM, NKÖM, ...) 

véleményeltéréseket, módosító javaslatokat is megfogalmaztak. 

„Az agrártárca vezetése úgy gondolta, hogy a földpiaci mozgásokba az államnak kötelessége beavatkozni, mint 

ahogy ezt teszi az államok többsége. Az EU döntéshozói kezdettől fogva felismerték, hogy a föld – sokcélú 

rendeltetése mellett – alapvető szerepét, az élelmiszertermelést csak akkor teljesítheti, ha az állam a földtulajdon 

megszerzését és hasznosítását a közcélnak rendeli alá. Mint tudjuk, az EU-ban ennek megfelelően az 

erőforráspiacok közül a földpiac a legszabályozottabb. 

Az állami földkészlet-gazdálkodást a nemzeti földpolitikát átfogó intézményrendszeren keresztül irányítják, 

amelynek fontosabb elemei: 

• a földtulajdonszerzés korlátozása, 

• a földforgalmazások hatósági szigorítása (engedélyezési eljárás, 

• bejelentési kötelezettség stb.), 

• a megszerezhető föld nagyságának meghatározása. 

Az EU tagállamok többsége csak a belföldi lakosokkal azonos feltételekkel engedélyezi a külföldiek 

földvásárlását, így például megkívánják az állandó letelepedést, a földnek személyes művelését, az agrár-

szakképzettséget. 

Új törvényjavaslatot terjesztett be a parlament elé a kormány. 

2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról, amely 2010. szeptember 1-én lépett hatályba. Az NFA 

felett agrárügyekért is felelős vidékfejlesztési miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezeten keresztül 

gyakorol felügyeletet. A Nemzeti Földalap visszakerült ugyanis a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a 

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a Nemzeti Földalapról szóló törvény alapján.A Nemzeti Földalap a miniszter 

irányítása alatt álló központi költségvetési szerv. Elnökét a miniszter nevezi ki és menti fel. 

Várhatóan önálló szervezetként fog működni. 
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5.1. 4.5.1 A Nemzeti Földalap átalakításának 14 pontja 

Az agrárkormányzat 14 pontba szedte azokat a változásokat, melyek a Nemzeti Földalap átalakításával, illetve 

újbóli létrehozásával a közcélú földkészlet-gazdálkodást érintik. A földalap célja földhöz juttatni a fiatal 

gazdákat, megakadályozni a földspekulációt, továbbá megelőzni a zsebszerződésekkel való visszaéléseket. 

Ezeket a változásokat a vidékfejlesztési tárca az alábbi 14 pontban foglalta össze: 

1. A Nemzeti Földalap visszakerül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a Vidékfejlesztési 

Minisztériumhoz azért, hogy a kormány népesedési, demográfiai földprogramját végrehajtsa. 

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földeket négy módon lehet hasznosítani: nyilvános pályázaton történő 

eladással, haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adással, továbbá földcserével. 

3. A földtulajdonosoknak elsőként az NFA-nak kell felajánlaniuk az eladásra szánt földjüket, amelyért a 

helyben kialakult piaci árat fizeti az alapkezelő. 

4. A megkötött szerződés tartalmából nyilvános lesz a szerződő neve, a föld fekvése és helyrajzi száma, az 

ellenszolgáltatás összege és a fizetési határidő, valamint haszonbérletnél és vagyonkezelésnél a szerződés 

időtartama is. A nettó 5 millió forintnál magasabb ellenértékű szerződéseket az NFA a honlapján teszi közzé. 

5. A földek hasznosításának fő szabálya a nyilvános pályáztatás. 

6. Az NFA jogutóda a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, ezért a korábbi szerződéseknél nem kell 

szerződést módosítani. 

7. A Nemzeti Földalap kezeli az állam tulajdonában lévő mező- és erdőgazdasági földterületeket. Az állam 

tulajdonosi jogait az agrárpolitikáért felelős miniszter – a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) útján – 

gyakorolja az alap felett. 

8. A Nemzeti Földalapban lévő nagy értékű (100 millió Ft vagy 100 hektár feletti) földterületek hasznosításáról 

a Birtokpolitikai Tanács dönt. 

9. A Nemzeti Földalapba tartozó földek hasznosításából származó bevételeket földvásárlásra, valamit a 

földbirtokpolitikai irányelvek megvalósítására kell fordítani. 

10. Az állami tulajdonban lévő erdőket nem lehet eladni. 

11. A termőföldről szóló törvény módosításának a célja, hogy megakadályozza a földspekulációt és a 

zsebszerződések realizálását. 

12. Az új törvényben változik az elővásárlási jog sorrendje. Első helyen a magyar állam jogosult élni 

elővásárlási jogával, hogy a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően „piaci szereplőként” tudjon fellépni. 

13. A földpiac aktív szereplőjévé előlépő állam elővásárlási jogának biztosításával létrejön a föld 

köztulajdona, amelyből tartós, örökölhető földbérleti jogot ad elsősorban a gazdálkodó családoknak, valamint 

a fiatal pároknak, ha vállalják, hogy letelepednek, gazdálkodnak, és 2-3 gyermeket felnevelnek. 

14. A törvény újraszabályozza a „helyben lakó” definícióját. Helyben lakónak az a családi gazdálkodó 

vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély 

minősül, akinek a bejelentett lakóhelye legalább három éve azon a településen, illetve 15 km-en belüli 

szomszédtelepülésen van, amelynek közigazgatási területén a termőföld vagy tanya fekszik. 

6. 4.6 . A birtokrendezés stratégiai megalapozása 

A mezőgazdasági tevékenységek közvetve, vagy közvetlenül a termőföldhöz kapcsolódnak, az eredményességet 

a föld minőségén túl számos egyéb kapcsolódó tényező, így a földhasználati- és birtokstruktúra, továbbá a 

tulajdonviszonyok és a birtokok tagoltsága is erőteljesen befolyásolják.(Dorgai, és tsai, 2004) 

A 4.2. pontban vázolt helyzet már önmagában is indokolja, hogy a birtokrendezés az agrárpolitika szerves 

részévé váljon. Nem véletlen, hogy a Münchenben 2002-ben megrendezett, a Közép- és Kelet- Európa, 
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valamint a FÁK országaiban végbement „birtokfelaprózódás” tapasztalatait megvitató konferencián 23 ország 

képviselői nyilatkozatot írtak alá, amelynek egyik ajánlása az volt, hogy a „Közép- és Kelet-Európa, valamint a 

FÁK országai tekintsék a birtokrendezést a vidékfejlesztés lényeges eszközének a vidékfejlesztési és 

mezőgazdasági szektor fejlesztési programjain belül, beleértve a források kihelyezését is”. A FAO is 

foglalkozott a problémakörrel, a közép- és kelet-európai országok birtokrendezését, illetve kísérleti projektek 

végrehajtását birtokrendezési irányelvek kidolgozásával segítette elő. 

A tanulmányban a részletes helyzetfeltárásra támaszkodva elkészült két SWOT elemzés: az egyik a 

földhasználat és birtokstruktúra oldaláról fogja össze a szempontokat, a másik a földügyi igazgatást vizsgálja. A 

problémákat, a célokat, a problémák megoldásához kapcsolódó intézkedéseket prioritástengelyek köré 

csoportosítva ábrán is összefoglaltuk. Mindezek alapján tettek javaslatot, a magyarországi birtokrendezésre, 

amely elvileg több, legalább három „forgatókönyv” formájában fogalmazódtak meg.: 

1.)   Spontán birtokrendezés (nem intézményesített, helyi kezdeményezésű, „nullához közeli” megoldás). 

2.)   Intézményesített birtokrendezés (mérsékelt ütemű, de érzékelhető, „látható” eredményt hozó megoldás). 

3.)   Erőteljes ütemű birtokrendezés („teljes-körű” megoldás). 

2011. év a fordulópont, 1,2 millió hektár földterület már külföldiek tulajdonában van. 

Az első változat tulajdonképpen a közelmúlt gyakorlatának folytatása, a harmadik megvalósításának jogi-, 

pénzügyi-, szervezési okokból nincs realitása, így 2013-ig a második forgatókönyv szerinti birtokrendezés 

ajánlható. 

Előzőek szerint a 2013-ig megvalósuló birtokrendezést – amellett, hogy folytatódhat az önkéntes földcseréken 

nyugvó, úgynevezett spontán birtokrendezés is – célszerű térben koncentrálni, ebben az esetben mérhető hatások 

az alábbi területeken jelentkezhetnek: 

a. a felszíni vonalas infrastruktúra (út, vasút) megvalósításakor, illetve országos jelentőségű logisztikai 

központok környezetében, 

b. bizonyos vidékfejlesztési intézkedésekhez kapcsolódóan (különösen: LEADER és falumegújítási 

programok), 

i. a kijelölt NATURA 2000 hálózat egyes területein, 

a. a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (a Tisza folyó árvíz elleni védekezés) által érintett területeken 

(vésztározók és hullámterek), 

b. a mezőgazdasági (üzemi) telephelyek (különösen új telephelyek) környezetében, 

c. megvalósuló települési- és területrendezési tervekkel érintett településeken, 

d. olyan településeken, ahol jelentősebb az állami tulajdon (meglévő- és állami tulajdonba kerülő) és a 

földrendezést az NFA kezdeményezi. 

Az „d” pontban jelzett birtokrendezést célszerű úgy kezelni, mint a birtokrendezés pilot projektjét (80%-os 

állami költségvállalással), a gyakorlati kivitelezhetőséggel kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából is. Ugyancsak 

lehet pilot projekt egy olyan település (vagy nagyobb település egy határrésze), ahol a Nemzeti Földalapkezelő 

Szervezet nagyobb arányú földterülettel rendelkezik, és ahol a birtokrendezés egyébként is indokolt. 

A birtokrendezés szervezése bonyolult, összetett folyamat, mely magában foglalja: 

• az országos szintű koordinációt, 

• a helyi koordinációt (ahol a birtokrendezés megvalósul), 

• a végrehajtást (a „kivitelezést”), 

• a jogorvoslat lehetőségeit. 

A birtokrendezés költséggel jár és a következő elemekből tevődik össze: 
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• egyszeri költségek (az intézményhálózat kialakítása, bővítése), 

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

tanfolyamok), 

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

szakértők alkalmazása, tervezési díjak, kivitelezés költségei). 

Ezeket a költségeket egy létrehozandó külön alap (Birtokrendezési Alap) megelőlegezheti azzal, hogy az eljárás 

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

érdekében megfontolandó, hogy az eljárással kapcsolatos külön költségek finanszírozását a földtulajdonosok és 

földhasználók számára nyújtott kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció segítse. A költségek egy része 

egyébként a költségvetés számára megtérül a kormányzati irodákon belül. 

A megtérülésnél több tényező mérlegelendő, így: a termelési költségek csökkenése, az egybefüggő birtoktestek 

értéknövekedése, az ingatlan-nyilvántartás egyszerűsödése és költségeinek csökkenése, a közvetlen kifizetések 

(agrártámogatások) egyszerűbbé válása, kedvezőbb feltételek más vidékfejlesztési intézkedések (például: 

erdősítés, agrárkörnyezeti programok) hatékonyabb alkalmazására. Mindezekre tekintettel nemzetgazdasági 

szinten 10-12 éves megtérüléssel számolhatunk 

7. 4.7 A birtokrendezés helye, szerepe az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervben 
(2007-2013) 

2006. november 9–10. között Agárdon (Viking Hotel) a NYME Geoinformatikai Kar szervezésében sikeres 

országos konferenciára került sor. A konferencia témaköre: településrendezés és birtokrendezés. 

A plenáris ülés keretében számos értékes előadás hangzott el. 

Benedek Fülöp szakállamtitkár (FVM) „Az agrárszakigazgatás reformja és a kormányzat birtokpolitikai, 

birtokrendezési elképzelései” című előadásában utalt az EU-csatlakozásból fakadó jelentős kihívásokra; különös 

tekintettel az agrárágazatra és a versenyképes földbirtok-szerkezetre és a földügyi szakigazgatás jövőjére. (Joó, 

2007) 

Az új agrárigazgatás szerkezetének modellje már elkészült. A Magyar Közlöny 2006. évi 161. szám 1. kötetében 

megjelent a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet, amely 2007. január 1-én hatályba lépett. 

Az összevont szakigazgatási hivatalban együtt van jelen: növény- és állategészségügyi-, erdészeti-, borászati-, 

növénytermesztési hatóság stb. A feladatokat a központi hivatal és a megyei területi szervek látják el. (MgSZH) 

Mintegy 650 falugazdász látja el a szaktanácsadást (regisztráció, nyomtatványok 

összeállítása, ellenőrző tevékenység). 

A szakállamtitkár előadásában konkrét számadatokkal illusztrálta a birtokviszonyok alakulását az elmúlt 

évtizedek alatt; beleértve a földtulajdonlás markáns megváltozását is. Ismertette az EU-csatlakozás földtulajdont 

érintő következményeit (a tőke szabad áramlása, a hét éves moratórium, amely esetleg három évvel meg 

meghosszabbítható). 

Az 1989. évi rendszerváltást követően a földtulajdon szerkezetének változását a 2. modul valamint a Föld- és 

területrendezés c. jegyzet 3. modulja tartalmazza, itt most ezt nem részletezzük. 

A szakállamtitkár előadásából idézve:...”a birtokrendezés alapvető célja a természeti értékek megóvása mellett: 

a mezőgazdasági termelés segítése, hogy optimálisan lehessen kihasználni a talaj, a környezet és a klíma 

nyújtotta lehetőségeket, és mindezek mellett esélyt kell biztosítani arra, hogy a magyar agrártermelés a 

világpiacon maradhasson. Ennek érdekében a táblák jó megközelíthetőségére es megfelelő méretekre van 

szükség, elhelyezkedésüknél pedig a természeti, domborzati viszonyokra kell figyelmet fordítani. 
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A magyarországi birtokrendezés jogszabályi háttere elég hiányos. Ezt a hátteret tovább bonyolította az EU-

csatlakozás, ahol sikerült elérni a külföldi állampolgárok földvásárlására vonatkozó hét éves moratóriumot, 

hiszen a csatlakozáskor a hazai földárak 5–10-szer alacsonyabbak voltak az uniós országok árainál. Ez az arány 

mára a felére mérséklődött. (Lehetséges, hogy 2011-re a föld hazai-, és eu-s árai kiegyenlítődnek!?) 

A felkészülés során fontos feladat a földhasználat helyzetének stabilitása. Ugyancsak fontos a családi 

gazdaságok erősítése: de nem szétszórt parcellákkal, hanem a versenyképes méretekig fejlesztve. 

A birtokrendezés során gondoskodni kell arról, hogy a birtokrendszer legyen összhangban a vidékfejlesztés 

törekvéseivel is (további erdőtelepítések, a célirányos állattenyésztés segítése a szükséges takarmány-termelő 

területek biztosításával). 

Hasonlóan gondolni kell az oktatás, kutatás, a büntetés-végrehajtás stb. jövőbeli területi igényeinek 

biztosításáról is. Ezekre is tekintettel a korábban a családi gazdaságok számára megfogalmazott 300 hektáros 

méretet inkább 500 hektárban kellene megadni. Hasonlóképpen, a kisebb méretű birtokokra megadott 100 

hektáros méret ma még valahogy elfogadható, de itt is inkább 150–200 hektárt kellene megcélozni. 

A birtokrendezésekkel összefüggésben nem szabad elfelejteni annak önkéntes jellegét, de szükséges ösztönözni 

(biztosítani) a földbirtokok koncentrációját. Egy dolog azonban bizonyos: versenyképes magyar mezőgazdaság 

kell és ehhez a rendezett birtokviszonyok elengedhetetlenek! 

A hazai birtokrendezés pénzügyi forrásait illetően az előadó a következőkre hívta fel a figyelmet. Az európai 

uniós mezőgazdasági alapból elsősorban a vidékfejlesztési célú pályázatok támogatására számíthatunk. Emellett 

elsősorban birtok-összevonási hitelre van lehetőség, és nemzeti forrásból a birtok-összevonási célú 

termőföldvásárláshoz adnak támogatást. 

Megkezdődött az osztatlan közös tulajdonú földek kimérése. Ez segítheti, de nem helyettesítheti a 

birtokrendezést. A kimérések költség-vonzata mintegy hat milliárd forintot igényel. Figyelmet érdemel az is, 

hogy az erdészeti fejlesztésekhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) szándékoznak 

forrást szerezni. 

Elhangzott az is, hogy a hazai birtok-összevonási hitelre meghirdetett lehetőség a későbbiekben megmarad-e. 

Az előadó önkritikusan megfogalmazta, hogy hatékonyabban és rendszeresebben kellett volna tájékoztatni a 

társadalmat a rendezett földbirtokviszonyok fontosságáról (birtokrendezés).” 

A fent leírtakhoz kiegészítésként kivonatosan idézzük az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervben írtakat, 

valamint az EMVA támogatás lehetőségeit: 

A terv átfogó céljai közül az első érinti a birtokrendezést: 

  1. Fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, amelynek egyik specifikus 

célja a termelési szerkezetváltás ösztönzése a fenntartható termelési struktúra elérése érdekében. 

 Az ötnemzeti fejlesztési prioritás egyike: 

  I. prioritás: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének 

javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése. 

Abirtokrendezés a prioritást szolgáló hét specifikus beavatkozási akció egyike 

Az elaprózott birtokszerkezet a gazdaságos üzemméret kialakulásának és a termelés versenyképességének 

akadálya. 

A birtokkoncentráció és a tulajdonkonszolidáció elősegítéséhez az eddigi eszközök (birtokösszevonási célú 

termőföldvásárlás, a termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jogi szabályozása) nem elégségesek, ezért 

intézkedést kell tenni a következő programozási időszakban. 

Ennek eszköze a birtokrendezés, amelyet a hatályos közösségi jog is támogat. A beavatkozási akció 

megvalósítását közvetlenül a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikke szolgálja. 

Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtható 

vidékfejlesztési támogatásról 
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20. Cikk 

Intézkedések 

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességére irányuló támogatás az alábbiakra vonatkozik: 

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességére 

irányuló támogatás az alábbiakra vonatkozik: 

a) az ismeretszerzés támogatását és az emberi erőforrás javítását célzó intézkedések: 

I. szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, beleértve a tudományos ismeretek és az innovatív gyakorlat 

terjesztését a mezőgazdasági, élelmiszerés 

erdészeti ágazatban dolgozó személyek számára; 

II. a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása; 

III. a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági munkavállalók korai nyugdíjba vonulása; 

IV. tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók általi igénybevétele; 

V. üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási 

szolgáltatások létrehozása; 

b) a fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó 

intézkedések: 

I. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése; 

II. az erdők gazdasági értékének növelése; 

III. a mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése; 

IV. új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés a mezőgazdasági és élelmiszer-

ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban; 

V. a mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra javítása és 

fejlesztése; 

VI. a természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő 

megelőző intézkedések bevezetése; 

c) a mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések: 

I. a mezőgazdasági termelők segítése a közösségi jogszabályokon alapuló, fokozott követelményeket támasztó 

előírásoknak való megfelelésben; 

II. az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelők támogatása; 

III. termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó 

tájékoztatási és promóciós tevékenységek 

terén; 

d) átmeneti intézkedések a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 

Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia számára az alábbiak vonatkozásában: 

I. a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok 

támogatása; 

II. termelői csoportok létrehozásának támogatása. 
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30. Cikk 

A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra 

A 20. cikk b) pontjának v. alpontjában előírt támogatás különösen a mezőgazdasági és erdőterületek 

megközelítésével, a birtokrendezéssel és a termőföld minőségének javításával, valamint az energiaellátással és a 

vízgazdálkodással összefüggő műveletekre terjedhet ki. 

Feladatok 

Az átmeneti időszak lezárulását és a társadalmi igény jelentkezését követően az intézkedések keretében sor 

kerül: 

• a birtokrendezés jogszabályi feltételeinek kialakítására (törvényalkotás, jogszabály módosítás; önkéntesség 

elve), 

• a pénzügyi korlátok függvényében a forrás-szükséglet felmérésére, az irányítás, a szervezés, a végrehajtás és 

a nyomon követés intézményi kereteinek megteremtésére (országos-helyi szint), 

• a szerepvállalás, a feladatmegosztás, a teherviselés (érintettek, résztvevők, állam) lehetséges alternatíváinak 

kidolgozására, 

• a társadalom tájékoztatására, a birtokrendezés szükségességének társadalmi elfogadtatására. 

Az utolsó pontban említett társadalmi elfogadtatásról a 21. modulban olvashatunk részletesen. 

8. 4.8 A kormányprogram (4 évre) vidékfejlesztési 
tárcát érintő elképzelései. 

A földtörvény módosítását tervezi az VM, aki a 2010. évi XLII. tv. alapján az FVM jogutódja: 

A mai 300-ról 600 hektárra növelné a magánszemély által megvásárolható termőföld maximális méretét a 

Vidékfejlesztési Minisztérium. A tárca a változtatás érdekében a földtörvény módosítási koncepcióját dolgozza 

ki, erről szakmai egyeztetéseket folytat. 

A megszerezhető földnagyság növelése mellett szó van a földbérleti rendszer megerősítéséről is: egyes 

elképzelések szerint tízéves minimális haszonbérleti idő lépne életbe, a ma érvényben lévő húszéves maximum 

pedig ötvenre emelkedne. A korrekció a bérelt területeken gazdálkodók - elsősorban a vásárlásból kizárt jogi 

személyek - helyzetét javíthatná. Információink szerint felvetődik, hogy a tárca a későbbiekben legalább tízéves 

haszonbérleti időhöz kötné az új gazdálkodói támogatásokat is, miután Magyarország - várhatóan a mai 

területalapú (SAPS) rendszerről áttér az egységes uniós farmtámogatási szisztémára (SPS). 

A 300 hektáros földszerzési mérethatár bővítése a földpiac részleges élénkítését célozná, de a vételi lehetőség 

ezután sem terjedne ki más gazdasági szereplőkre. Mint ismert, a földtörvény a belföldi jogi személyek, illetve - 

néhány kivételtől eltekintve - a külföldi magán- és jogi személyek vásárlását tiltja. Számos szakértő szerint 

rövid távon valódi keresletnövekedést az hozhatna, ha a belföldi cégek is vehetnének területeket. Erre azért is 

szükség lenne, hogy 2011-ig - amikor a csatlakozási megállapodás értelmében Magyarországnak várhatóan meg 

kell nyitnia földpiacát a külföldi (uniós) vevők előtt - a földárak közeledjenek az EU-szinthez. Ha ez nem 

következik be, az uniós befektetők a földpiac felszabadítása után a hazai területek nagy részét olcsón 

vásárolhatnák fel. 

Az FVM elkészített egy javaslatot annak érdekében, hogy legalább a hazai állattenyésztő cégek területeket 

vehessenek, de elképzeléseit mára visszavonta. Az eredeti koncepció szerint a magyar tulajdonú vállalatok a 

telepeiken tartott állatok száma (úgynevezett állategységek) alapján vásárolhattak volna földet, 

állategységenként 1,6-1,9 hektárt. A tárca a vételből kizárta volna a külföldi tulajdonú, nálunk bejegyzett 

cégeket.[10] 

Lapinformáció szerint a kormányzat kész a földtörvény módosítására, de előbb meg akarja várni az EU 

álláspontját a külföldiek földvásárlásának korlátozását lehetővé tevő moratórium meghosszabbításáról . Fazekas 

Sándor vidékfejlesztési miniszter az Országgyűlésben várhatóan részletesen beszámol a kormányzat ez irányú 

terveiről. A sajtó információ szerint a kormányzat kész arra, hogy módosítsa az elővásárlási jogok sorrendjét a 
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földtörvényben, és az független a moratórium meghosszabbításától. Amennyiben az EU nem járulna hozzá a 

2011-ben lejáró időszak meghosszabbításához, akkor az illetékesek a francia, illetve a dán példa alapján 

mezőgazdasági végzettséghez, nyelvismerethez és több éves helyben lakáshoz kötnék a földszerzést 

Magyarországon. Az elővásárlási joggal kapcsolatos módosítás egy korábbi állapotot állítana vissza, amely 

szerint a termőföldeknél a helyben lakó gazdák, a szomszédok rendelkeznének első helyen elővásárlási joggal. a 

programalkotók inkább az előhaszonbérleti jogosítványokat emelték ki: eszerint sorrendben a volt 

haszonbérlőnek, a feltételeket vállaló, fiatal, letelepedni és gazdálkodni szándékozó házaspároknak, az igazolt 

mezőgazdasági tevékenységet folytató, helyben lakó szomszédnak, illetve a helyben lakónak kívántak 

előhaszonbérleti jogot biztosítani. 

Dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára „Az új földtörvény államtitkári 

szemmel” adott tájékoztatást a tárca vidékfejlesztési programjáról. Ebből kivonatosan ismertetjük a fő 

elgondolásokat. Arra a kérdésre, hogy Mekkora az esélye Magyarországnak arra, hogy elérje a 

földmoratórium meghosszabbítását? , a következő választ adta: 

A földügy különleges kérdés és nagyon nagy jelentősége van annak, hogy kinek a kezébe kerül a legfontosabb 

erőforrásunk. A nemzetek modernkori biztonságát alapvetően a természeti erőforrásaik minősége, mennyisége, 

állapota továbbá az azok fölött gyakorolt szuverenitás foka határozza meg. Kulcskérdés tehát a tájak, a 

termőföld- és vízkészletek, az erdők továbbá az egyéb természeti javak feletti önrendelkezés megtartása, 

valamint az ezekből fakadó élelmezési és élelmiszerbiztonság, az ivóvíz- és energiaellátás biztonsága valamint a 

környezetbiztonság megteremtése és garantálása. A természeti erőforrás-gazdálkodás, a természeti javak feletti 

önrendelkezés megtartása tehát nemzeti szuverenitásunk kulcseleme. Ennek jegyében a termőföld – föld- és 

birtokpolitikai szempontokat is meghaladó – mennyiségi és minőségi védelme érdekében minden magára adó 

európai nemzet megteszi a szükséges lépéseket, és olyan jogi és egyéb védőrendszereket épít ki, amelyek 

garantálhatják e kulcselem feletti szuverenitásának megtartását. Nálunk ez a nemzeti szabályozás az EU-

csatlakozásunk óta sem készült el, és a földjeinkre spekuláló tőke távoltartásának ma egyetlen eszköze a nem 

magyar állampolgár természetes személyek illetve a jogi személyek mezőgazdasági földterület megszerzésére 

vonatkozó tilalmának az európai megállapodásban rögzített fenntartása. Ez a földvásárlási moratórium 2011 

május 1-jén lejár, s ettől kezdve – ha ezt a moratóriumot nem sikerülne meghosszabbítanunk – bárki bármilyen 

tőkeerővel megjelenhetne a magyar földpiacon. Azok a körülmények, amelyekre alapozva az európai 

megállapodásban sikerült a földvásárlási moratóriumot biztosítanunk, azóta sem változtak. A magyarországi 200 

ezer – 2 millió Ft közötti (szántó)földárak összehasonlítva az EU 15-ök 5-15 millió Ft közötti földáraival, igen 

erős késztetést jelentenek a spekuláns tőke számára, és ez a hazai gazdálkodás földalapjának és a területünk 

fölötti szuverenitás elvesztésének veszélyével fenyeget. 

- A birtokviszonyok rendezésére is nagy szükség lenne...  Magyarországon nem alakultak még ki olyan stabil 

birtok- és földbérleti viszonyok, mint többszáz év alatt Nyugat-Európában, és a bizonytalan státuszú, 

rendezetlen földterületek (osztatlan közös tulajdonok, részaránytulajdonok stb.) nagy kiterjedése szintén a 

„zavarosban halászás” veszélyét hordozza magában. Ehhez járul továbbá, hogy a magyar gazdatársadalom, 

amely nem spekulálni, hanem gazdálkodni szeretne a földdel, az utóbbi 7-8 év agrár- és vidékpolitikája 

következtében kivérzett, végső tartalékait is felélte, eladósodott, így nemhogy azonos eséllyel tudna a magyar 

földpiacon megjelenni, hanem éppenséggel a tönkremenetel határán sokan egyenesen arra kényszerülnek, hogy 

eladják létalapjukat, a termőföldet. Ráadásul az európai agrártámogatásaink szintje is ma még lényegesen 

alacsonyabb, mint nyugat-európai versenytársainké, ami is csak 2013-ra éri el azokat. Mindez egy liberalizált 

földpiac hirtelen megjelenésével olyan folyamatokat indíthat el Magyarországon és az utólag csatlakozott 

országok térségében, amely akár az Európai Közösség gazdasági és társadalmi stabilitását is veszélyeztetheti. 

Közös érdekünk tehát, hogy mielőtt a földpiacot a külföldi tőke előtt megnyitnánk, saját nemzeti 

szabályozásunkat (pl. földtörvényt) e várható helyzethez igazítsuk, s a magyar gazdatársadalmat megerősítsük. 

Ehhez arra lenne szükségünk, hogy – amint azt az európai megállapodás egyébként számunkra lehetővé teszi, és 

amint azt pl. a lengyelek már az alap-megállapodásban rögzítették – a földvásárlási moratóriumot további 3 

évvel, 2014. május 1-jéig meghosszabbítsuk. Ma még nem tudom megítélni, hogy mi ennek az esélye, mert 

ellenérdekű felek is szerepelnek a piacon. Hogy csak az osztrák példát említsem, Ausztriában az ottani 

nyilvántartások szerint 700 ezer hektár magyar föld arra vár, hogy osztrák tulajdonba bejegyezzék. Nyilván más 

érdekeltségek vannak egy ilyen körben. Az egyik osztrák agrárkamarai vezető nem véletlenül „volt szíves” azt 

nyilatkozni, hogy „barátságtalan gesztusnak vennék Magyarország részéről, hogyha a moratóriumot meg akarná 

hosszabbítani”. Erre azt lehet válaszként mondani, hogy mi meg azt vesszük „barátságtalan gesztusnak”, 

amilyen módon a mi megélhetésünk alapját megpróbálja egy adott kör előlünk, a saját gazdáink elől 

megszerezni. Ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy nem a szándékon múlik, a mi szándékunkon 

különösen nem, hogy sikerül-e a moratóriumhosszabbítás. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy sikerüljön, 

ám látni kell, hogy különféle érdekek munkálkodnak Európában. Nemrég További tartalmak tárgya 

témakörbenlt Fazekas Sándor miniszter úr francia kollégájával, s külön öröm volt számunkra – magam is részt 

http://www.agroinform.com/tags/t%C3%A1rgya
http://www.agroinform.com/tags/t%C3%A1rgya
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vettem a tárgyaláson –, hogy a francia fél megértette a problémát, és a közös sajtótájékoztatón is elhangzott, 

hogy Franciaország támogatja a magyar földvásárlási moratórium meghosszabbításának ügyét. - A moratórium 

azonban csak időlegesen biztosíthatja számunkra a föld megvédését... - Épp ezért saját szabályozórendszert 

kell kidolgoznunk, és nagyrészt azokat a szabályokat kell nekünk is alkalmaznunk, amit egyébként a legtöbb 

európai ország alkalmaz. Senkit nem diszkriminálunk. Nem akarunk mi sem mást, minthogy ugyanolyan 

eséllyel juthassanak termőföldhöz más További tartalmak EU témakörben tagállamok polgárai nálunk, mint 

amilyen eséllyel tehetik ezt meg saját polgáraink más tagállamokban. Ezért hozzá kell nyúlnunk a 

földtörvényhez, és be kell építenünk azokat a szabályokat, amelyek abban az esetben, amikor már a moratórium 

nem véd bennünket, akkor is biztosítani, garantálni tudják, hogy a helyben lakó gazdálkodók kezében maradjon 

ez az erőforrás. 

- Milyen tervek vannak a megvalósításra? 

- Két lépésben tervezzük ezt megtenni. Első lépésben az elővásárlási sorrendeket változtatnák meg, a köz 

számára megfelelő sorrendet visszaállítása mellett. Visszaállítanák, az első Orbán kormány időszakában a 

földtörvényben a családi gazdálkodók előnyét, elővásárlási jogukat. Egy új elemet is szeretnénk beépíteni, ami a 

francia mintájú aktív állami földpolitikának az alapeszköze. Az államot, mint alapvető szereplőt gondolják 

megjeleníteni a földpiacon. Nem azért, mintha azt lenne fontos, hogy az állam gazdálkodjon újra. Nem 

államosításról van itt szó, hanem az állam – megjelenve a földpiacon – a szabaddá váló földterületeket 

felvásárolja azzal a szándékkal, hogy olyan körökhöz, helyben lakó gazdákhoz, illetve olyan fiatal párokhoz 

továbbítsa, akik le akarnak települni. Fiatal gazdákhoz, akik a köz számára hasznos módon tudják ezt az állam 

kezében levő földet felhasználni. Nem lehet tárgya a továbbiakban a föld egyfajta spekulációnak, hanem a 

tényleges gazdaság és a helyi társadalom erősítését szolgálhatja. A felvásárolt valamint a Nemzeti Földalapban 

ma is meglévő földeket tartós bérletre adjnák családi gazdaságoknak, növelve evvel földalapjukat és 

versenyképességüket. Másrészt például olyan fiatal pároknak gondoljuk bérbe adni, akik vállalják azt, hogy 

letelepednek, gazdálkodnak, és – ahogy közös életük indulásakor egyébként tervezik is – két-három gyermeket 

világra hoznak és tisztességgel felnevelnek. A föld oldaláról az államnak az lenne a dolga, hogy örökölhető 

jogként odaadják 25-50 évre az állam kezében lévő földet kedvezményes földbérleti díjjal, s a letelepedni 

kívánó családnak. Készül egy áttekintés, hogy milyen földbérleti díjakat is kér ma az állam a bérbe adott földjei 

után. Az állam kezében lévő termőföld 80 %-át ma a 180 legerősebb tőkés társaság bérli, a tényleges piaci 

földbérleti díjak 5-15 %-áért. Az elengedett földbérleti díjak értéke vélhetően nagyobb, mint amit ezek a 

társaságok adó formájában a közös kasszába befizetnek. Ha egy fiatal párnak adjuk oda ugyanezt a földet, a 

demográfiai, foglalkoztatási problémáinkon is tudunk segíteni, és a vidék társadalmának stabilizálását tudjuk 

elérni. A franciáknál ez jól működik. A közjó szempontjából lényegesen több haszna van egy ilyenfajta föld- és 

birtokpolitikának. Egy új fajta föld- és birtokpolitika és az ennek hátterében lévő földtörvény az, ami igazán 

biztonságba helyezheti a magyar földet és annak megőrzését. A földtörvény alapvető és végleges módosítására 

azt követően kerülhet sor, ha eldől, hogy mi történik a moratóriumunkkal. Januárig kell eldöntenie az Európai 

Közösségnek, hogy végül elfogadja-e. [11]. 

9. 4.9 . Tárgymutató, fogalomtár 

birtoktag 

önkéntes földcsere 

birtokrendezési koncepció 

birtokrendezési törvényjavaslat 

Földvédelmi Alap 

mezőgazdaság-környezetvédelem 

földalapi hatások 

földtulajdonszerzés 

moratórium – meghosszabbítás 

vételi jogosultságok 
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rendezési irányelvek és végrehajtásuk 

termőföld-védelem 

Nemzeti Földalap és változásai 

birtokrendezési forgatókönyvek 

birtokrendezés és vidékfejlesztés 

osztatlan közös tulajdon és rendezés 

területalapú támogatás (SAPS) 

farmalapú támogatások (SPS) 

10. 4.10 . Összefoglalás 

Napjaink és a közeljövő feladata a korszerű, az EU-s támogatásokat is fogadni kész gazdaságok kialakítása. Ezt 

a folyamatot hivatott segíteni a föld-birtokpolitika és a hozzákapcsolódó jogalkotás is: az 1994. évi LV. tv. a 

földről szóló törvény módosítása; a családi gazdaságokról szóló 326/2001. (XII. 30) Korm. számú rendelet; a 

Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. tv. és a 2010. évi LXXXVII. tv; a Törvényjavaslat az általános 

birtokrendezésről (2001), amelyben kidolgozták a termőföld magántulajdonán alapuló ésszerű birtokszerkezet 

kialakítására vonatkozó koncepcióz; az Országgyűlés 48/2002. (VII. 19.) OGY. határozata, amely föld-

birtokpolitikai irányelveket fogalmaz meg, segítvén ezzel az optimális mezőgazdasági üzemnagyság 

kialakítását. 

A modulban a fentiekben ismertetett célok eléréséhez szükséges törvényi szabályzók vázlatos ismertetésére 

vállalkoztunk. 

Összefoglaló kérdések 

1. Milyen rendelkezések voltak érvényesek (földcsere, földrendezés) 1987-1994-ig 

2. Milyen eljárásokkal lehet napjainkban birtoktagokat kialakítani? 

3. Ismertesse az új birtokrendezési koncepció fontosabb előírásait. 

4. Útmutatóban milyen irányelveket fogalmazna meg a birtokrendezések végrehajtásához? 

5. Milyen célok teljesülését szolgálná a Nemzeti Földalap? 

6. Milyen forgatókönyveket fogalmaztak meg a birtokrendezési stratégiában? 

7. Milyen elképzelése van a kormánynak a földtörvény módosítására? 

8. Miként képzelik el a tulajdoni és birtokszerkezet változtatását? 

9. Milyen elképzelés van az osztatlan közös tulajdonú területek rendezésére? 
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