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6. fejezet - A birtoktagok kialakítására 
irányuló eljárások 

1. 6.1 Bevezetés 

E fejezet keretében a birtokrendezés különböző korszakokban végrehajtott módozataival és indítékaival, majd az 

eljárások eredményeként kialakuló, illetve kialakítható birtokszerkezettel ismerkedhet meg az olvasó. A fejezet 

tartalmi elemeinek elsajátítását követően kellő ismereteket szerez 

- a polgári tagosításról, annak végrehajtásáról; 

- a szocializmus különböző időszakaiban végrehajtott földrendezésről; 

- a rendszerváltozást követő tulajdoni reform során kialakult birtokszerkezetről és annak negatív hatásáról; 

- a gazdaságos birtokszerkezet kialakítása érdekében teendő intézkedésekről. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

- kifejteni azokat a gazdasági előnyöket, amelyek a tagosításokhoz fűződnek, 

- elhatárolni egymástól a polgári tagosításban használt eszközöket a szocialista földrendezésektől, 

- bemutatni a rendszerváltást követő tulajdoni szerkezetet, 

- ismertetni az önkéntes földcserét és az annak segítségével kialakítható birtokszerkezetet, 

- vázolni azokat a javaslatokat, amelyek a birtokrendezés szabályozására vonatkoznak. 

2. 6.2 A polgári tagosítás 

A magyar törpe- és kisbirtokok elaprózottságának, szétdaraboltságának az oka – a második világháborút 

megelőzően - elsősorban a történelmi múltban gyökeredzett, de ez gazdasági tényezőknek az eredménye is volt. 

Az úrbériség megszűntéig az úrbéri föld birtoka rendszerint a nemes nemzetségeket illette. A határnak úrbéri 

jellegű részét a jobbágyok művelték. Annak gondozása azonban a tulajdonos földesúrnak, de a földművelést 

végző jobbágyok szempontjából is csak forgós, nyomásos rendszer mellett volt folytatható. Ez a határnak 

vetésforgók szerinti táblázását és egyes tábláknak időnkint a megmunkálás alól kihagyását – ugarolását - és 

legeltetésre való kijelölését (nyomás) jelentette. Ennél fogva az úrbéresnek az úrbéri telki illetményét úgy kellett 

kiadni, hogy minden forgóból (dűlőből) jusson neki föld, mert különben, ha az illetményét csak egy forgóból 

(dűlőből) kapta volna ki, időközönként a forgós, nyomásos gazdálkodás mellett kenyérmagra sem tellett volna. 

Ugyanez volt a helyzet a nagyobb birtokok részes munkásainál is. A hónapszámos részes munkás vagy 

munkáscsoport a vetésforgóval művelt nagybirtoknak gabonával, kukoricával stb. vetett táblájából 

meghatározott nagyságú részt kapott gazdasági munkák végzésére és meghatározott hányadrész szerint részesült 

az így munkálásra átadott terület terményéből. 

Az úrbériség ideje alatt a vázolt körülmény is a földbirtokok bizonyos fokú elaprózását eredményezte. 

Mindezeken túl a XIX. század első felében végrehajtott úrbéri birtokrendezések is hozzájárultak a birtokok 

felaprózásához. A rendezés során ugyanis az osztályozás alkalmával a jobbágyok ingatlanai tekintetében 

általában csak három becslőosztályt állapítottak meg. A rendezés alá kerülő földeknek a különböző minőségét 

tehát csak igen szűk keretek között vették figyelembe. Ennek a hiányos osztályozásnak, illetőleg becslésnek az 

egyes birtokilletőségek egy tagban kiosztása esetén esetleg az lett volna a következménye, hogy az érdekeltek 

egy része kizárólag rossz minőségű földet, másik része túlnyomóan közepes minőségű földet, a többi része 

ellenben csupán jó minőségű földet kapott volna. Az érdekelteknek a biztos károsodástól való megóvása 

céljából tehát a birtokszabályozás során megállapított új tagokat rendszerint az érdekeltek kérelmére a határ 

különböző részein levő összes, vagy legalább is több dűlőben hasították ki, amihez nyilvánvalóan kényszerítő 
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körülményül szolgált dombos és hegyes vidéken a terep hullámos volta, az alföldi sík területen pedig a 

rendezetlen vizekkel borított terület is. Mindezek a vázolt forgó, nyomásos gazdálkodási rendszer mellett 

szintén a birtokok elaprózását okozta. 

Az ingatlanok természetes elaprózására vezetett továbbá a különböző családi osztozkodások, örökösödések, 

cserék, adás-vételek s ingatlaneldarabolások útján végbement ingatlanforgalom is. Öröklés esetén a legtöbb 

vidéken az volt a szokás, hogy az örökösök a hagyatékhoz tartozó minden egyes földdarabot külön-külön annyi 

részre osztottak, ahány örökös volt, aminek következtében sokgyermekes családoknál a birtokelaprózás igen 

nagymérvű lett. 

Ezekre az okokra volt visszavezethető, hogy a törpe- és kisbirtokok általában igen sok darabra tagoltak, kicsiny, 

sokszor egészen jelentéktelen terjedelmű földrészletekből álltak. 

2.1. 6.2.1 A polgári tagosítás végrehajtása 

A tagosítás célja az volt, hogy a törpe és kisbirtokosoknak egy község határában szétszórt sok birtokrészletből 

álló ingatlanait egyesítse, s ezáltal lehetővé tegye a földek jobb és gazdaságosabb megművelését. Az 

ingatlanoknak ezt az összesítését oly módon kellett végrehajtani, hogy ezáltal senkit károsodás ne érjen, vagyis a 

tagosítás után mindenki régi ingatlanaival egyenlő értékű és egyenlő gazdasági hasznot is jelentő új birtoktagot 

kapjon. Ennek az elvnek a megvalósítása érdekében az illetékes törvényszék kiküldött eljáró bírájának vezetése 

és az állami földmérés kirendelt mérnökének műszaki felülvizsgálata mellett az érdekeltek által megválasztott 

vagy a törvényszék által kinevezett birtokrendező mérnök a telekkönyvi és földadókataszteri adatok alapján 

megállapította, hogy egyes ingatlannak mekkora a területe és ki annak a tulajdonosa. 

Az ingatlanok értékének megállapítását egy becslőbizottság végezte, amely próbaásásokkal, a talaj részletes 

vizsgálatával állapította meg, hogy a tagosítandó területen mennyi különböző minőségű föld (minőségi osztály) 

van és milyen ezeknek az értéke, illetve egymáshoz viszonyított értékaránya vagy minőségi arányszáma 

(általános becslés). Ezt követően a becslőbizottság elhatárolta minden egyes földrészlet különböző minőségű 

részeit és megállapította, hogy az egyes részek milyen minőségi osztályba tartoznak (részletes becslés). 

A birtokrendező mérnök a földrészletek különböző minőségű részeit felmérte, területeit meghatározta és értékét 

kiszámította. Ezen az alapon állapította meg, hogy minden egyes birtokosnak a tagosítandó területen mekkora 

értékű ingatlanai vannak. Új – a közlekedési és gazdálkodási igényeknek legjobban megfelelő – út-, árok- és 

dűlőhálózatot állapítottak meg és tűztek ki. Majd a birtokrendező mérnök az érdekeltek által kötött egyesség 

értelmében, vagy ennek hiányában a törvényszék által az érdekeltek meghallgatása után hozott ítélet szerint az 

új dűlőkben a becslési eredmények figyelembevételével elkészítette az új birtoktagok műszaki tervét és a 

helyszínén kitűzte minden birtokos új birtoktagját. Ezután a régi birtokállapotot teljesen megszüntették. 

A polgári tagosítás nagy előnye abban volt, hogy végrehajtásával az ingatlanok értéke emelkedett, könnyebb és 

gazdaságosabb lett művelésük. A tulajdonos és állatai a sok felesleges, fárasztó és időt rabló járástól 

megszabadultak, lehetővé vált az egyéni szabad gazdálkodás, a több és minőségi termelés, mezőgazdasági 

gépek alkalmazása, s ezáltal is az intenzívebb földművelés, gyümölcs és ipari növények termelése, több 

aprójószág tartása, a belterjesebb gazdálkodással több munkás alkalmazása. Eltűnt a sok terméketlen gyomot és 

gazt terjesztő mesgye, s így a termőterület nőtt, szabálytalan földek helyett szabályosat, görbe mesgyék helyett 

egyeneseket tűztek ki, minden földhöz rendes utat vezettek, a szomszéd községek felé is javult a közlekedés, 

vízszabályozásról és vízlevezetésről gondoskodtak. 

2.2. 6.2.2 A polgári tagosítás gazdasági előnyei 

A tagosítás gazdasági előnyeit a korabeli szakirodalom a következőkben leírtak szerint határozta meg: 

a.) A kötött és a szabad gazdálkodás 

A szakirodalom a váltógazdálkodási rendszer mellett foglalt állást. Azt a gazdálkodást, ahol a földet többnyire 

ugyanazokkal a terményekkel hasznosítják, rablógazdálkodásnak nevezték. Ugyanis ilyen esetben a földművelő 

a föld termőerejét egyoldalúan használta ki. Az úrbériség idején a határ a földbirtokos birtoka volt, így az azon 

folytatott nyomásos gazdálkodás a földbirtokos szemszögéből szakszerű volt. Az úrbériség megszűntével 

azonban az úrbéri telek az úrbéresnek vált kizárólagos tulajdonává. Ez a tulajdon, amint arra a földbirtok 

felaprózódási okainak bemutatásánál említést tettünk, nem egy összefüggő részt alkotó gazdasági egységben 

jelentkezett, hanem feldaraboltan. Ugyanis a tulajdonná lett telki állomány a nyomásokban szétszórva, 

részletekből állott. 
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A szabad gazdálkodási rendszerre a tagosítással lehetett áttérni. A szabad gazdálkodási rendszerre való áttérés 

mellett ugyanis egyre élesebben jutottak előtérbe azok a rendkívüli gazdasági előnyök, amelyeket a tagban lévő 

birtokon való szabad gazdálkodás, tehát ezáltal maga a tagosítás jelentett. Ezek a körülmények azután a 

gazdaközösséget a tagosítás mielőbbi elvégzésére sarkalták. Előny továbbá a szabad gazdálkodásnál, hogy az 

önálló tagon a vetésforgó beosztásával a gazda szabadon rendelkezhetett. Könnyebben és eredményesebben 

védekezhetett a növényi és rovarkártevők ellen. 

b.) Termelési költségek csökkenése 

A tagosított birtokon való gazdálkodással járó időmegtakarítás a tagosítás egyik igen pozitív eredménye volt. 

Tagosítatlan birtokon a földbirtokos idejének nagy részét egyik földjéről a másikra való járással töltötte el. 

Állatai a hasznos munka helyett az utaztatással voltak elfoglalva, ugyanakkor a birtokosnak minden egyes 

földjéhez néhányszor ki kellett mennie (szántás, boronálás, vetés, gyomírtás, aratás, trágyahordás stb.). Az 

időmegtakarítás pozitív eredményeként a tagosítást követően a földművesnek kevesebb igás állatot kellett 

tartania és helyette több haszonállattal gazdálkodhatott. A XX. század első felében az aratási idő a magyar 

mezőgazdasági munka egyik legfáradságosabb szakasza volt, ami nem ritkán napi 20 óra munkát jelentett. 

Ennél a munkánál a legkisebb késedelem érzékeny veszteséggel járhatott, mert a túlérett kalászból kipergett a 

mag. Tagosított birtok esetén a földművesnek egy helyen kellett dolgozni. 

A tagosított birtokon a nagyobb és egyben szabályos alakú földeken a művelés könnyebb volt, lehetővé vált a 

keresztszántás és a kézi vetés helyett vetőgép volt alkalmazható. Mindezek együttvéve a termelési költségek 

jelentős csökkenését eredményezték. 

c.) A termőterület növekedése 

A XX. század elején és az azt követő időszakban a széttagolt birtokoknál a határ mesgyék átlagban a terület l-5 

%-át foglalták el, amely területen értelemszerűen termelés nem folyt. A tagosítatlan területen általában kevés 

dűlőút volt. A tagosítást követően az új dűlőutak területe sokszor nagyobb volt, mint a tagosítás előtt. Az ebből 

származó termőterület-csökkenés ellenére is a termőterület növekedése számottevő volt. 

d.) A mezőgazdasági gépek alkalmazásának lehetősége 

A kisgazdaságokban a gépek mellőzésének egyik oka részben az volt, hogy a tagosítatlan földrészlet keskeny 

volt. A domboldalakat széttagolt birtokoknál csak a lejtő hosszában lehetett művelni, így mezőgazdasági gépek 

alkalmazása nem volt célszerű. A tagosítás folytán a mezőgazdasági gépek nagyobb arányú használata is 

lehetővé vált. A mezőgazdasági gépek használata pedig lehetővé tette a földek intenzívebb művelését. 

e.) Tagosítás hatása a községfejlesztésre 

Az előzőekben jelzett időszakban számtalan község fejlesztése a túlzsúfoltság miatt komoly gondot okozott. E 

gondokon is segített a tagosítás, amelynek következtében lehetővé vált a tagosításban érdekeltek belső telkeinek 

kiegészítéseire, s azoknak a tagosításban érdekelteknek, akiknek erre szükségük volt, a község belterülete 

mellett új házhelyeket is ki lehetett osztani. 

A tagosítással a község külterületi úthálózata is a közlekedés céljainak legmegfelelőbben volt kiépíthető. De 

jobbá tehette a szomszédos községek közötti közlekedést is. 

A község jövőfejlődésének megállapítására, egész területére vonatkozó fejlesztési, illetve általános rendezési 

terv elkészítésére a tagosítás volt a legjobb alkalom. Ennek keretében a jövő fejlődését szolgáló terület-

felhasználási terv szinte költségmentesen volt elkészíthető. 

f.) Talajkataszter készítése 

A tagosítás a községfejlesztési kérdések megoldása mellett lehetővé tette a vizek szabályozását és hasznosítását 

is. 

A tagosítás alkalmával a becsléssel kapcsolatban végrehajtandó talajvizsgálatok alapján el lehetett készíteni az 

adott terület talajkataszterét, amelyből minden birtokos megtudhatta, hogy milyen természeti erők rejlenek a 

földjében. A talajkataszteri térképről minden birtokos megtudhatta, hogy hol kell például meszezni, vizet 

levezetni vagy öntözni, milyen műtrágyára lehet szükség, milyen szikjavítást alkalmazzon stb. 

2.3. 6.2.3 A polgári tagosítás tapasztalatai 



 A birtoktagok kialakítására irányuló 

eljárások 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az előzőekben részletezett tagosítások a két világháború közötti időszakra estek. Ennek ellenére el lehet 

mondani, hogy a földreformoktól független tipikus birtokrendezés szemlélete ma is korszerűnek mondható. 

„A tagosítás nagy előnye abban van, hogy végrehajtásával az ingatlanok értékét emeljük, művelésüket 

könnyebbé és gazdaságosabbá tesszük, megszabadítjuk a tulajdonosát a sok felesleges, fárasztó és időt rabló 

járástól. Lehetővé tesszük az egyéni szabad gazdálkodást, a több és minőségi termelést, mezőgazdasági gépek 

alkalmazását, s ezáltal is az intenzívebb földművelést, gyümölcs és ipari növények termelését, több aprójószág 

tartását, a belterjesebb gazdálkodással több munkás alkalmazását, s ezzel a szociális feszültség enyhítését, 

eltüntetjük a sok terméketlen gyomot és gazt terjesztő mezsgyét s így a termőterületet növeljük, szabálytalan 

földek helyett szabályosakat, görbe mezsgyék helyett s egyeneseket teszünk ki, minden földhöz rendes utat 

vezetünk, a szomszéd községek felé is javítjuk a közlekedést, vízszabályozásról és vízelvezetésről 

gondoskodunk, a belsőség mellett házhelyeket juttatunk azoknak, akiknek belső telkük nincs, a beltelkeket 

kiegészítjük, vagyis előmozdítjuk a községfejlesztést, az új birtokhatárokat kővel jelöljük meg, s ezzel véget 

vetünk a határvitáknak és költséges birtokpereknek. 

A tagosítás nagy jelentősége teljesen indokolttá tenné, hogy ahol annak végrehajtására szükség van, az állam azt 

közérdekből elrendelje. Jogszabályaink mégis a tagosítással érintett fontos magánérdekekre tekintettel az eljárás 

megindítását valamely érdekelt birtokos kérelmétől teszik függővé. Ha a földmívelésügyi miniszter a tagosítást 

valamely községben hasznosnak és célszerűen keresztülvihetőnek jelenti ki, s ha a tagosítást kívánok birtoka a 

község tagosítandó területének egynegyed részét teszi ki, a tagosítást megengedi s ezzel megindul a további 

eljárás. 

Minthogy így a tagosítási eljárás megindítása valamely községben az érdekelt birtokostól függ, ez a körülmény 

fokozott mértékben szükségessé teszi, hogy a gazdák a tagosítás jelentőségét és gazdasági előnyeit teljes 

mértékben ismerjék, s csak azután döntsenek e reájuk nézve nagyjelentőségű kérdésben.” (M. Kir. Igazságügyi 

Minisztérium 8-9. oldal, 1938.) 

A fenti idézet – akár napjainkban is elhangozhatott volna, igazolandó a birtokrendezés indításának gazdasági 

szükségszerűségét – az 1935-ben összeállított tagosítási végrehajtási rendeletnek indító gondolati voltak. A 

magyarországi birtokrendezés indokoltságát, időszerűségét hasonló, az előbbiekben felsorolt okok és 

körülmények indokolják napjainkban is. 

3. 6.3 Birtokpolitika a szocializmusban 

A szocializmus időszaka bővelkedett olyan földbirtok-politikai intézkedésekben és eseményekben, amelyek a 

tulajdoni- és használati viszonyokat, következményeiben a birtokszerkezetet drasztikusan megváltoztatták. 

Közülük az alábbiak a legjelentősebbek. 

Az első fejezetben már ismertetett 1945. évi földreform tipikusan politikai indíttatású volt azzal a céllal, hogy 

széles vidéki néprétegek számára juttasson földet a korábbi nagybirtokokból és a háborús bűnösök 

földtulajdonából. 

A magyar mezőgazdaság kollektivizálása több hullámban (1950-1956, 1959-62) valósult meg, számos 

ellentmondással, erőteljes és változó kényszerítő eszközökkel. Eredményeként különböző típusú, eltérő 

mértékben kollektivizált szövetkezetek, illetve állami gazdaságok jöttek létre, melyek konszolidálásaihoz 

földrendezéseket, tagosításokat hajtottak végre. Ezeket kívánjuk a következőkben vázolni, ismertetni. 

3.1. 6.3.1 Részleges és általános tagosítások (1948-56) 

Mindenek előtt szükséges tisztázni, a címbeli fogalmakat. Tagosítás alatt értették és értjük ma is a település 

külterületén a széttagolt birtoktesteknek a táblákba, nagyobb területű földrészletekbe történő összevonását 

hatósági közreműködéssel. Amennyiben a tagosítás csak a település külterületének egy részét érinti, részleges 

tagosításról, ha pedig a teljes külterületére vonatkozik, akkor általános tagosításról, földrendezésről 

beszélünk. Ez utóbbit - tehát a település egész határára kiterjedő tagosítást – csak termelőszövetkezeti 

községben, városban lehetett végrehajtani, de csak abban az esetben, ha az adott településen működő 

valamennyi termelőszövetkezet és termelőszövetkezeti csoport kérte. Termelőszövetkezeti községnek azt 

tekintették, ahol a földdel rendelkező dolgozó parasztcsaládoknak legalább 70 %-a szövetkezet tagja volt és ahol 

a település mezőgazdasági ingatlanainak legalább 70 %-a termelőszövetkezet(ek), állami gazdaság(ok) 

használatában volt. 
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A részleges tagosítást a termelőszövetkezet akkor kérhette, ha a használatában levő ingatlanokból legalább 400 

kataszteri hold szétszórt állapotban volt. Állami gazdaság pedig az esetben, ha a gazdálkodási köréhez tartozó 

községekben, ahol tagosítani kívánt legalább 400 kataszteri hold szétszórt ingatlana volt. 

A tagosítás iránti kérelmet üzemenként (termelőszövetkezet(ek), állami gazdaság(ok)) kellett összeállítani és a 

tanácsi szervek (mai helyi önkormányzatok elődjei) útján a földművelésügyi miniszterhez előterjeszteni, aki 

határozattal döntött a tagosítás engedélyezéséről. 

A miniszteri engedélyt követően a tagosítás menete a következő volt: A tagosítás elvégzésére tagosító 

bizottságot hoztak létre, amelynek tagjai voltak az érdekelt termelőszövetkezet elnöke, illetőleg az állami 

gazdaság igazgatója, agronómusa (mezőgazdász), az egyéni gazdálkodó parasztok képviselője. 

A bizottságokban az érdemi munkát kirendelt állami tanítók végezték, akik mellé az adminisztratív teendők 

ellátására a községi tanács ügykezelőt biztosított. A részleges tagosításban résztvevő állami tanító – mint 

tagosítási nyilvántartó – a következő teendőket látta el: 

- számba vette a tagosítandó ingatlanokat, 

- elkészítette a tagosítási javaslat mellékleteit, így a 

- tagosítandó ingatlanok jegyzékét, 

- kialakított táblák jegyzékét, 

- csere ingatlanok jegyzékét, 

- csere ingatlanok kiadási jegyzékét, 

- vezette a tagosítási jegyzőkönyvet. 

A számbavétel keretében összesítették a termelőszövetkezetbe belépett tagok, illetve az általuk bármilyen 

jogcímen használt területeket. Ezt követte a szövetkezeti táblák kijelölése. Elvileg azokat a táblákat, ahol a 

szövetkezet tagjainak volt a legtöbb földje volt, gyakorlatilag a határ legjobb földjeit. Az egyéni gazdálkodók – 

most már szövetkezeti – a táblákba esett földjeik helyett cserébe a tagok táblán kívüli földjeit vagy a szétszórt 

állami földeket kapták. Ezek a csereföldek szinte mindig jóval rosszabb minőségűek voltak, mint a táblába esett 

föld. Számos esetben megtörtént, hogy amikor az egyéni tulajdonos szembesült azzal, hogy milyen földet kapott 

cserébe, felajánlotta az államnak, de olyan is előfordult, hogy belépett a termelőszövetkezetbe. 

A kollektivizálás címben jelzett időszakában inkább részleges tagosítással alakították ki a mezőgazdasági 

üzemek területét, az általános rendezés volt a ritkább. A földrendezés a következő időszaknak volt a jellemző 

rendezési módja, de akkor szinte kizárólag. 

3.2. 6.3.2 Földrendezések (1959-62) 

Mint korábban említés történt róla, az erőszakos szövetkezetesítés az 1956-os forradalom következtében 

megtorpant, sőt számos szövetkezet feloszlott és megint sokan kiléptek a szövetkezetekből. 1959 és 1962 között 

azonban a kollektivizálás ismét fokozott ütemben történt olyannyira, hogy 1962-re 98 község kivételével az 

ország valamennyi településén megtörtént. Ezen időszak földrendezései a következő módon kerültek 

végrehajtásra az 1959. évi 24. törvényerejű rendelet alapján. A hivatkozott tvr. a nagyüzemi táblákat elsősorban 

önkéntes földcserével javasolta kialakítani. Megjegyzendő, hogy 1949-től a mai napig minden tagosítást, 

földrendezést szabályozó jogszabály elsősorban ezt ajánlja alkalmazni. A földrendezés engedélyezésében a 

feltételek - a korábbi előíráshoz képest – módosultak. A 4000 kataszteri holdnál kisebb külterülettel rendelkező 

településeken változatlanul a terület 70 %-a kellett, hogy mezőgazdasági nagyüzem(ek) használatában legyen, 

míg a 4000 kataszteri holdnál nagyobb külterület esetén 80 %-nak. A rendezést a Földművelésügyi 

Minisztérium a megyei tanácsokkal együttműködve szervezte és irányította. A rendezésben az Állami 

Földmérési és Térképészeti Hivatal megyei felügyelőségei (ÁFTH) is részt vettek. 

A földrendezéseket Bizottságok hajtották végre, amelynek a vezetője a megyei tanács által delegált földrendező 

volt. A rendezést megelőzően az ÁFTH megyei felügyelőségei a kataszteri birtokíveket és a térképeket 

aktualizálták, a változásokat átvezették az említett munkarészeken. A rendezés folyamata a következő volt: 
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Számbavétel, ami a részleges tagosításoknál említett tevékenységgel volt azonos, vagyis a nagyüzem tagjai (tsz. 

tagok) földterületének a regisztrálását jelentette. 

Elhelyezkedési tárgyalás, ahol a rendezésben érdekelt szövetkezet(ek) és állami gazdaság(ok) között a 

külterületet elosztották a számbavétel során nyert földterületi adatok figyelembevételével. Itt jelölték ki az 

egyéni táblákat is. 

A cseretárgyalás keretében az egyéniek részére a csereföldek kerültek kijelölésre, majd a kiosztási vázrajzok 

alapján a birtokba adásra. 

3.3. 6.3.3 Állami gazdaságok és a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek területeinek további rendezése 

A földrendezések eredményeként kialakult a mezőgazdasági nagyüzemek gazdálkodási területe. A gazdálkodás 

fejlődése, továbbá a mezőgazdasági gépek széleskörű alkalmazásai, új technológiák bevezetése, valamint a 

termelőszövetkezetek egyesülése és az állami gazdaságok összevonása miatt földrendezésekre – ha nem is – 

kampányszerűen, de a későbbiek során is szükség volt. Rendezést igényeltek a táblán belül elhelyezkedő tanyák, 

a kisüzemileg művelhető szőlők, gyümölcsösök (ún. helyén maradók), amelyeket a földrendezés nem, vagy csak 

részben érintett. (A tanyát 800-1600 négyszögöllel meg kellett hagyni). Mindezen kérdések megoldására 

hatósági közreműködésen alapuló új földrendezési módok bevezetésére került sor, amelyek megteremtették a 

jogi hátterét is. A földrendezések formái a következők voltak: 

a.) Általános földrendezés, amelyre csak ott és akkor kerülhetett sor, ha az adott településen korábban nem volt 

földrendezés és a külterület 80 %-a mezőgazdasági nagyüzem vagy a tanács kezelésében volt. Elvileg csak az 

előbb említett 98 község jöhetett szóba, de ilyenre nem került sor. 

b.) Üzemek közötti földrendezést akkor lehetett végrehajtani, ha kettő vagy több mezőgazdasági nagyüzemnek 

egy vagy több településen levő különálló külterületi földjeit a földrendezési forma segítségével lehetett 

összefüggő táblákba összevonni. Lényegében az üzemek közötti földcserék hatósági közreműködéssel történő 

megvalósítása volt, amelynek keretében csereföld nélküli földátadásra is sor kerülhetett. Ez a földrendezési 

forma hivatalból is kezdeményezhető volt a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályánál. 

c.) Üzemen belüli földrendezés, ami lényegében nem volt más, mint hatósági közreműködéssel történő 

földcsere. E földrendezési forma alkalmazásával a nagyüzemi táblán belüli egyéni tulajdonban levő földet 

lehetett táblán kívülire elcserélni. 

d.) Részleges földrendezésre akkor kerülhetett sor, ha a nagyüzem széttagolt külterületi földjeit a feltételek 

hiánya miatt nem lehetett általános földrendezéssel táblákat kialakítani. A részleges földrendezés egy dűlőre, 

határrészre terjedt ki. A rendezésnek kettős feltétele volt: 

- a rendezendő területen a mezőgazdasági nagyüzemnek és a helyi tanács kezelésében a földeknek legalább 50 

%-a kellett, hogy álljon és 

- a rendezéssel legalább 10 hektár egybefüggő táblát kellett kialakítani. 

4. 6.4 A rendszerváltás eredményeként kialakult 
birtokszerkezet 

A 20 éve kezdődő gazdasági-társadalmi rendszerváltás és az ahhoz kötődő tulajdoni reform nagymértékű 

fordulatot hozott a mezőgazdaság földügyeiben és birtokpolitikájában. A földtulajdon és földhasználat alapvető 

átalakításának céljai között a magántulajdon homloktérbe helyezése, az egyéni gazdálkodás térnyerésének a 

támogatása, valamint – az előzőekben már említett – korábbi tulajdonosi sérelmek orvosolása (kárpótlás 

részarány tulajdonrendezés) szerepelt. Ezek a célkitűzések jelentősen bővítették a földtulajdonra jogosultak 

körét, függetlenül attól, hogy korábban kötődtek-e valamilyen formában a mezőgazdasághoz vagy hogy a 

tulajdonukba került földön agrártermelést kívántak folytatni, vagy sem. 

A földprivatizáció nem kívánatos eredménye a rendkívül elaprózott tulajdoni és birtokszerkezet lett, amelynek 

további nem kívánatos következménye volt, hogy a földtulajdon és a földhasználat ismét szétvált egymástól. A 

termelési szerkezet átalakítása, a nagymérvű változások jelentős tőke és termelőkapacitás kivonásával, az új 
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körülményekhez igazodó erőforrás-kombinációk költségnövelő, a termelés színvonalát, hatékonyságát 

csökkentő hatásokkal jártak. 

4.1. 6.4.1 Nagyüzemek átalakulása, kárpótlás és privatizáció 

A 90-es évek gazdasági átalakulása az állami gazdaságok szervezeti lebontását, a mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek privatizációját eredményezte. Mindez a tulajdonviszonyok teljes átalakulásához 

vezetett. Vegyes tulajdoni szerkezet alakult ki, amit elaprózott területű kisgazdaságok, valamint a kis- és 

közepes egyéni vállalkozások számszerű fölénye jellemez. A számszerű fölény ellenére a földhasználat nagyobb 

hányada, illetve a gazdálkodás korszerűbb tárgyi feltételei (eszközei) a társas vállalkozásokhoz kötődnek. 

Magyarországon a rendszerváltást megelőző évtizedekben a földnek tulajdonképpen nem volt piaci 

forgalma. Ingatlanforgalomról lényegében a személyi tulajdonú lakások és építési, valamint üdülőtelek 

esetében lehet beszélni. 

1989. július 1.-től a földtörvény módosításával a termőföld ismét forgalomképes az állami és szövetkezeti 

földtulajdon eladhatóvá vált a magánszemélyek és társaságaik részére. A közös földtulajdon magántulajdonná 

való átalakulása a kárpótlási eljárások lebonyolításával valósult meg. 

A gazdálkodási formák között már 1991-től a jogi személyiség nélküli vállalkozások képviselték a magasabb 

arányt, közel 80 %-os részesedéssel, a jogi személyiségű vállalkozásokkal szemben. Az egyéni vállalkozások a 

legmagasabbak  és legkevésbé a szövetkezeti forma van jelen. 

A mezőgazdasági vállalkozások száma 1995-ig meredeken nőtt, majd kisebb változásokkal hol csökkent, hol 

pedig nőtt. 

Az elmúlt években a gazdasági társaságok száma bővült. A szövetkezetek száma az elmúlt évek során inkább 

nőtt. Ez a növekedés nem az új szövetkezetek számának növekedése, hanem az átalakult szövetkezetek egyes 

termelési egységeinek önállósulására vezethető vissza, de hozzájárult a szövetkezetek gazdasági társasággá való 

alakulása is. 

A tulajdonviszonyok, a birtokméret szerinti szerkezet szétaprózódott, amelyen némileg segít a földbérleti 

rendszer, de ez jelenlegi formájában nem teremti meg a hosszú távú földhasználat feltételeit. A főbb jellemzők a 

magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia meglapozása c. tanulmány szerint (Agrárgazdasági 

Tanulmányok 2004. 6. szám, 29. oldal). 

• „A privatizációs és kárpótlási folyamat még az eredeti állapothoz képest is aránytalanul megnövelte a 

potenciális tulajdonosok számát, hiszen az a kárpótlásra jogosultak egyenes ági örököseik is tulajdonhoz 

jutottak. 

• A kárpótlásra jogosultak földtulajdonra bejelentett igénye lényegesen meghaladta a kárpótlásra kijelölt 

területek méretét, és a „mindenkinek jusson” elv tovább aprózta a birtokstruktúrát. Ezt a licitek előtti 

egyezségkötéssel próbálták megoldani, így később sokan egész kis méretű területtel is megelégedtek a 

földhöz jutás reményében. 

• A tulajdon elaprózódását növelte, hogy a föld aranykoronánkénti ára – kezdetben 500 Ft/AK – a föld erősen 

fogyatkozó kínálata miatt több ezer forintra nőtt, tehát a kárpótlási jegy egyre kisebb terület megvételét tette 

lehetővé. 

• A tulajdonosok sok esetben szétszórtan, több parcellában kapták vissza földjeiket, mivel 20-30 AK értékben 

mintegy 1-1,5 hektár átlagterületet jelentett, és amelyek gazdaságilag életképtelenek. A földtulajdonosok 

gyakran egyáltalán nem kötődtek a mezőgazdasághoz. 

• A termőföld privatizációjának nyomán egy sokszínű, új szervezeti rendszer alakult ki, amelyben azonban a 

biztonságos megélhetést nyújtó életképes méretű gazdaságok aránya elenyésző. 

• A részarány kiadás következtében a tulajdonukat – kis méretük miatt – egy földrészletben (táblában) hagyó 

tulajdonközösségek jöttek létre, melyek a területüket bérbe adják, sajnos azonban egyre bővül a területük 

kijelölését eladási szándék miatt kérők száma, ezzel tovább növelve az elaprózódást. 

• Az átalakulás során a földtulajdon és a termelőeszköz tulajdon kettévált. Ez a kettősség a legnagyobb 

problémát a földtulajdon nélkül maradt állattartó telepeken jelenti, ahol a legeltetés, a saját területen meglévő 
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takarmány-előállítás hiányzik, emellett szűkösek a telepek közelében lévő területek bérlési lehetőségei, illetve 

a meglévők bérleti díja jelentős termelési költségnövekedést von maga után. 

• A privatizáció során elsősorban a fölösleges részlegeiktől váltak meg az üzemek, emellett azonban a 

kelendőbb üzemrészek eladására is sor került, ezáltal megszűntek a gazdasági ésszerűség alapján létrejött 

gazdálkodási egységek. Ugyanakkor esélyt kaptak a gyakran túlcentralizált, egymástól fizikailag is távol lévő, 

valójában kevés igazi kapcsolattal rendelkező üzemrészek az önállósulásra.” 

4.2. 6.4.2 Tulajdonviszonyok és a földtulajdon szerkezete 

A mezőgazdasági hasznosítású föld tulajdonviszonyaira 1990-ben még az állami, a szövetkezeti és a 

magántulajdon volt jellemző. A földterület 35 %-a magántulajdonú volt, de csak kisebbik hányadán, az összes 

terület 14 %-án folyt ténylegesen egyéni gazdálkodás. A terület nagyobb részét tulajdonosaik mint a szövetkezet 

tagjai (tagi földek) közös használatra engedték át a szövetkezeteknek. A terület közel egyharmada (34 %-a) az 

állam, 31 %-a pedig a szövetkezetek tulajdonát képezte. A kilencvenes évek elejét tehát a vegyes 

tulajdonformákon alapuló földhasználat jellemezte: 

• Az állami és az egyéni földhasználat egyben tulajdonjogot is jelentett, 

• A szövetkezeteknél a földtulajdon és a használat elkülönült egymástól, a gazdálkodás vegyes (szövetkezeti és 

használatra átengedett egyéni) tulajdonon alapult. 

A földtulajdon szerkezetének változása 

Az elmúlt két évtized legszembetűnőbb változása, hogy a mezőgazdasági hasznosítású területek magántulajdona 

meghatározó (83 %-os) részesedést ért el. Az állami és a szövetkezeti földtulajdonlás (és a földhasználat) 

mértéke jelentősen visszaszorult. A mezőgazdasági földterület 10 %-át állami tulajdonként gazdasági 

társaságok (tartósan állami tulajdonú szervezetek, természetvédelmi területek, nemzeti parkok) bérlik az 

államtól és 3 %-ra tehető az átalakult szövetkezetek tulajdonát képező földterület. A gazdasági társaságok 

– mint a gazdálkodás új szereplői -, 4 %-át teszik ki a földterületnek. 

A földrészletek használat szempontjából ésszerűtlen elaprózottsága részben a tulajdonszerzés szándékának 

erősödéséből és a rendelkezésre álló földterület méretének csökkenéséből adódik. Annak érdekében, hogy a 

jogosultak többsége tulajdonhoz jusson, az árveréseken egyezségek jöttek létre és így alakultak ki az önálló 

művelésre alkalmatlan méretű földrészletek. A földprivatizációt követően egy birtoktest átlagos mérete 2,3 

hektár, amely – ültetvény, vagy intenzív kertészet kivételével - nem nyújt fedezetet egy család biztonságos 

megélhetéséhez. A kisméretű földrészletek kedvezőtlen hatását még fokozza, hogy tulajdonosonként nem egy 

tagban, hanem az adott település határában több helyen, vagy a tulajdonos lakóhelyétől távol, más helység 

határában elszórtan helyezkednek el. 

A tulajdonosok számottevő része idős kora, vagy a gazdálkodáshoz szükséges tőke, szakértelem hiánya miatt 

bérbe adja földjét. A földbérlők között a tulajdoni tagoltságot mérsékelve gazdasági társaságok, szövetkezetek 

és magánszemélyek egyaránt találhatók, amelyek a tulajdonok erőteljes tagoltsága miatt nagyon sok 

tulajdonossal kénytelenek szerződéses jogviszonyban állni. A privatizáció következtében tehát a földtulajdon és 

a földhasználat elkülönült egymástól. 

Az ingatlanok rendeltetés és területi elhelyezkedés szerint külterületnek, vagy belterületnek minősülnek. A 

mezőgazdasági termelés, a birtokrendezés szempontjából leginkább a külterületek érintettek. A belterületeket 

főként a lakó- és a közösségi ingatlanok foglalják el, az ültetvényekkel, munka-intenzív kultúrákkal hasznosított 

zártkertek pedig döntően a tulajdonosok önellátását szolgálják. (Dorgai L.: 30-31. oldal, 2004.) 

5. 6.5 Birtokrendezési kísérletek 

A földprivatizáció folytán megváltozott a települések külterületének földrészlet szerkezete azáltal, hogy egyre 

több kisparcella alakult ki. Számtalan olyan parcella jött létre, amelynek mérete, alakja nem tette lehetővé annak 

gazdaságos megművelését. Napjainkban ugyanis számos új tulajdonos adja bérbe földjeit. Ezáltal megkezdődött 

a földrészletek egyes csoportjainak nagyobb egységekben való használata, illetve a természetben való 

„táblásítása”. Miután jogi személy földtulajdont nem szerezhet, az átalakult mezőgazdasági szövetkezetek, 

egyéb vállalkozások a mezőgazdasági tevékenységet bérelt földeken végzik. Ennek következtében, ha valaki az 

ingatlan-nyilvántartási térkép külterületi szelvényeinek tartalmát egybeveti a természetbeni állapottal, azt 
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tapasztalja, hogy a térképen ábrázolt „nadrágszíj” parcellák a valóságban egy táblában vannak művelve a 

haszonbérlet következtében. Jól érzékelhető a földtulajdon és földhasználat elkülönülése. 

Létrejöttek jól működő gazdaságok, amelyek területein ismét megvalósult az üzemszerű művelés. Egyidejűleg 

megjelentek az elhanyagolt területek is. 

A művelési kötelezettség ellenőrzésének felerősödésével a határ már szebb képet mutat, de bérlet útján való 

művelésnek a hátrányos következményei jelentkeztek, elmarad a talajjavítás, a talajerő-utánpótlás, látható a 

rendszeres vízelvezetés hiánya. 

A tulajdoni reform következtében Magyarországon 5,7 millió hektár termőföld került magántulajdonba a 

privatizáció és a kárpótlási eljárások során. Az, hogy egy ilyen hatalmas munka nem mehet végbe hiba- és 

problémamentesen, abból is fakad, hogy az ország egy ilyen méretű privatizációra sem jogilag, sem 

szervezetileg, sem pénzügyileg nem volt felkészülve. 

A vázoltak folytán a birtokviszonyokban a következő változások álltak be: 

• a termőföld tulajdonilag felaprózódott, 

• jelentős mértékben kedvezőtlen méretű, gazdaságos művelésre alkalmatlan birtoktestek keletkeztek, 

• úthoz nem kapcsolódó, szigetszerű, zárványok jöttek létre, 

• a gazdálkodó tulajdonában, használatában álló földterületek több község külterületén vannak. 

A kialakult állapotok következményeként: 

• a különböző településeken levő földek megközelítése tovább rontják a gazdaságos használat, illetve termelés 

esélyeit, 

• az így kialakult birtokszerkezet és a mögötte lévő termelési feltételek az Európai Unióval (EU-val) való 

együttműködést és versenyképességet rendkívül megnehezítik, 

• az EU támogatás azon feltételének, miszerint a 0,3 hektár alatti területű és a 20 m szélességet el nem érő 

szántóföldi földrészletek agrártámogatásában nem részesülhetnek, a jelenleg kialakult birtokszerkezet 

versenyképességét tovább rontják. 

Az EU csatlakozásra tekintettel a gazdaságilag is életképes, fenntartható családi kisgazdaságok kialakítása 

mellett, a földalapú Európai Uniós agrártámogatásokból elérhető maximális támogatások megszerzése 

érdekében is szükség van a birtokrendezésre. 

A birtokrendezés feltételeinek és az eljárás kimunkálása során három különböző forrásra lehet támaszkodni: 

• a már röviden bemutatott polgári tagosításra; 

• a német birtokrendezés tapasztalataira; 

• a TAMA projekt eredményeire. 

A Földművelésügyi Minisztérium és Németország Élelmezésügyi, Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztériuma 

között létrejött megállapodás értelmében Németország Kormánya segélyprogram keretében támogatta a 

Magyarországon – kísérleti jelleggel – indítandó, német tapasztalatokon és módszereken nyugvó általános 

birtokrendezési eljárást. 

A megállapodás szerint a TAMA (Általános Birtokrendezés Magyarországon) projekt keretében a német fél 

vállalta: 

• A Németországban több évtizede alkalmazott birtokrendezési eljárás, illetve módszer magyarországi 

adaptációját, 

• magyar szakemberek betanítását, 
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• az előkészítő munkák végrehajtásában való aktív közreműködést a lehetséges megoldási variánsok 

elkészítéséig. 

A német állam által felkínált módszer egy speciális, még a korábbi NSZK-ban kifejlesztett informatikai rendszer 

komplex alkalmazásának lehetőségét jelenti, amely a mi fogalmaink szerinti birtokrendezésen túl az átfogó 

falumegújítás lehetőségét is magában foglalja, és ez a módszer a vidékfejlesztés, falumegújítás, tájrendezés 

módszertani feltételeit is biztosítja. 

A birtokrendezés céljainak kitűzésénél a német birtokrendezés tapasztalatai szolgáltak mintaként, amelyeket a 

magyar körülményekhez adaptáltak. 

Az adaptált birtokrendezés fő célkitűzései: 

• Hosszú távon fenntartható mezőgazdasági termelés biztosítása. 

• A helyszínnek, a környezetnek és a piacnak megfelelő mező- és erdőgazdaság megteremtése. 

• Jó minőségű lakókörnyezet megteremtése, fenntartása. 

• A mezőgazdasági termelést kiegészítő ipari és szolgáltató tevékenység megteremtése és megtartása. 

Németországban ez az eljárás egy tervezési formarendező eszköz, amelynek segítségével, mint legfelső cél: a 

vidéki térség életfeltételeinek javítása érhető el. 

Ez az eljárás egyidejűleg tartalmazza a falumegújítást, a birtokrendezést és az ökológiai tájtervezést. 

a.) A TAMA 1 birtokrendezési projekt eredményei: 

A munkák során ismétlődő kérdés volt, hogy a projekt indítása nem volt-e túl korai? Ugyanakkor egyértelmű 

volt, hogy ilyen birtokszerkezettel a verseny és piacképes mezőgazdasági termelés nem folytatható. 

Választani kellett, hogy 

• néhány évig „vár”, míg az új földtulajdonosok egy része saját kárán látja be, hogy a birtokrendezés szinte az 

egyetlen lehetőség a gazdaságos termelésre, vagy 

• a társadalomban látens módon jelenlévő igények kielégítésére előre felkészül az ágazat. 

A projekt az utóbbi megoldást kívánta felvállalni annak tudatában, hogy az általános birtokrendezés 

magyarországi feltételei még jó ideig nem állnak rendelkezésre. 

b.) A TAMA program legfontosabb tapasztalatai: 

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

birtokrendezés szabályozására. 

• A német technológia és jogi szabályozás csak részben alkalmazható a magyar körülményeink között. 

• A birtokrendezés megindítása elkerülhetetlen, de ennek a folyamatnak mentesnek kell lennie minden 

kampány jellegű lebonyolítástól. (Lásd a 6.3 alfejezetnél mondottakat). 

• Az eljárásban alkalmazandó csereérték körültekintő meghatározása feltétlenül szükséges, a mai piaci ár erre 

nem alkalmas, az aranykorona rendszer szintén nem megfelelő – főleg az eltérő művelési ágú földek 

cseréjének lebonyolítására. 

• Az eljárás költséges, annak költségei az érintettekre teljes mértékben nem terhelhetők át. 

c.) Falugyűlések tapasztalatai 

• A falvak általános anyagi és hangulati helyzetére tekintettel a munkák költségeit – ellentétben az ilyen 

esetben szokásos nemzetközi gyakorlattal – még részben sem szabad ma az érintett tulajdonosokra áthárítani. 
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• Az eljárás hosszadalmas, folyamatos és alapos egyeztetéseket igényel a tulajdonosi szándékok 

megismerésére, a körülmények teljes felderítésére, és ennek alapján a birtokrendezési javaslat előkészítésére 

és elfogadtatására. 

• Az eredményes birtokrendezéshez feltétlenül szükséges egy földalap létrehozása, a cserék lebonyolításához és 

• Egy pénzügyi alap létrehozása a költségek megelőlegezésére. 

A birtokrendezési eljárások megindítása kizárólag a tulajdonosok, érdekeltek kérelmére történhet. 

d.) A TAMA 2 Birtokrendezési Projekt 

A TAMA 2 Birtokrendezési Projekt szervezési felépítettségét, és ebből eredően az elvégzendő feladatokat 

illetően is lényegesen eltér a TAMA 1 feladatának szervezési oldalától. A korábbiakhoz képest az eltérés oka 

abban jelenik meg, hogy a TAMA 2 végrehajtását a SAPARD program által is támogatott vidékfejlesztési 

feladat részeként kellett megoldani. 

A birtokrendezésbe bevont községek kiválasztása a kistérségi területek figyelembevételével történt. 

A projekt célja: 

• A kiválasztott településeken a birtokrendezéssel kapcsolatos tényleges igények felmérése, és azoknak az 

önkéntes földcsere jogszabályi háttér szerinti végrehajtása, figyelembe véve a teljes körű önkéntességet és az 

egyetértés létrehozását. 

• A birtokrendezési törvénytervezet tesztelésével és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése annak 

érdekében, hogy ezek felhasználásával a későbbiekben a törvény végrehajtását szabályozó rendelet 

összeállítható legyen. 

Az egyik leglényegesebb szempont, hogy a birtokrendezés érdemi, operatív végrehajtása a birtokrendezési 

törvénytervezet előírásainak megfelelően, elsődlegesen földhivatali feladat legyen. 

Ez annál is inkább indokolt, mert így érdemben felhasználhatóak a TAMA 1 ütem tapasztalatai, és 

végrehajthatók mindazok a földhivatalhoz kötődő feladatok, amelyek a birtokrendezés végrehajtása során 

szükségszerűen jelentkeznek. 

Figyelembe kell venni, hogy a feladat végrehajtásához szükséges szellemi, szakmai kapacitással, naprakész 

adatállománnyal és az előbbiekben említett tapasztalatokkal a földhivatali szakemberek, illetve szervezet 

rendelkezik. 

Tisztázni kell a kistérségi munkacsoportok által készítendő tájrendezési, területfejlesztési és területrendezési 

tervek tartalmát, illetőleg az ehhez felhasználandó, földhivatal által szolgáltatandó adatok részletes körét is. 

Elengedhetetlen egy olyan munkaterv, tematika elkészítése is a földhivatalok és a kistérségi munkacsoportok 

részéről, amely tartalmazza az elkészítendő rendezési terv tartalmi vonatkozásait, előírásait és ezek 

kapcsolódását a birtokrendezési feladatokhoz. 

Figyelmet kell szentelni arra, hogy a birtokrendezés folyamatába a Nemzeti Földalap által biztosított területek 

miként kapcsolhatók be, illetőleg hogyan biztosíthatók a birtokrendezés során csere alapként a Magyar Állam 

részéről ezek a területek. 

A birtokrendezésnek az adott kistérségre, vagy községekre vonatkozóan elkészített területfejlesztési koncepciók, 

illetve külterületi rendezési terv meghatározott elképzeléseibe kellene beilleszkednie. Ez azt jelentené, hogy 

egész községre kiterjedő részletes általános birtokrendezés csak ezeknek a dokumentációknak a birtokában, 

illetőleg figyelembe vételével kezdhető meg, illetőleg hajtható végre. Ez eredendően megnehezítené a 

birtokrendezés megindítását, lévén, hogy a legtöbb település ezekkel a dokumentációkkal még nem rendelkezik. 

A települési (külterületi) rendezési tervek egy hosszabb távú koncepció feltételeit, illetőleg megoldását 

szolgálják. Az egész település (külterület) területét, vagy településcsoportok teljes területét átfogó 

birtokrendezés azon szempontjait jelenleg is figyelembe kell venni, amelyek a kialakítandó földrészletek 

megközelítését, a felszíni csapadékvíz, illetőleg talajvíz elvezetését, a sok helyütt erősen tapasztalható erózió, 

defláció megszüntetését, valamint a természetvédelmi földhasználat szempontjainak betartását biztosítják. 
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A TAMA 2 birtokrendezési projektnél (eltérően az 1-es ütem során tapasztaltaktól), az eddigi adatok alapján 

úgy tűnik, hogy a birtokrendezést lényegesen szélesebb körben igénylik, mint a korábbi években, ami érthető is, 

hiszen azóta a termőföld privatizációja befejeződött, az új birtokszerkezeti struktúra működik, és működése 

során felszínre kerültek mindazok az ellentmondások, amelyek az elaprózódott birtokszerkezet hátrányaiból 

eredtek. Az tapasztalható, hogy ennek megszűntetésében az új tulajdonosok kölcsönösen érdekeltek, és ez 

lehetőséget nyújt minden bizonnyal arra, hogy a birtokrendezést a korábbiaktól eltérően egy-egy községben több 

táblára, nagyobb területre kiterjedően tudjuk végrehajtani. 

(Dorgai L.: 62-66. oldal, 2004.). 

6. 6.6 Birtokrendezés lehetséges módjai a hatályos 
törvényi előírások alapján 

A birtokrendezésről, illetve annak nevesített módjáról az önkéntes földcseréről a már több ízben hivatkozott a 

termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.)rendelkezik. Kétségtelen tény, hogy a törvényalkotó külön 

törvényben kívánta a birtokrendezést szabályozni, erre utal a törvény 26. §-ának (2) bekezdése, azonban ennek a 

törvénynek a megalkotására a mai napig nem került sor. 

A birtok-összevonású célú önkéntes földcsere a földtulajdonos szétszórt termőföldjeinek összevonására irányuló 

eljárás. Az eljárás egyben az állattenyésztő telepek földszükségleteinek kielégítése érdekében is lefolytatható. 

Amennyiben több tulajdonos érdekelt abban, hogy széttagoltan fekvő termőföldjét nagyobb földrészletekben 

összevonják, az önkéntes földcsere megszervezése az ingatlanügyi hatóságnál is kezdeményezhető. Erre 

azonban csak akkor kerülhet sor, ha ebben a cserepartnerek megállapodtak, illetőleg ennek lefolytatásával 

egyetértenek. Több érdekelt esetében a kérelem együttesen is előterjeszthető a föld fekvése szerint illetékes 

ingatlanügyi hatóságnál. Az önkéntes földcsere megszervezése egyébként bármelyik ingatlanügyi hatóságnál 

kérhető, amelynek illetékességi területén az elcserélendő földek valamelyike fekszik. 

A földcserére irányuló eljárás megindításáról az ingatlanügyi hatóság az érdekelteket értesíti. Az értesítésben a 

hatóság a csere céljára rendelkezésre álló földrészleteket helyrajzi szám szerint megjelölve közli az 

érdekeltekkel a résztvevők nevének és lakcímének egyidejű feltüntetésével. Az értesítés után a hatóság határidő 

megjelölésével felhívja az érdekelteket arra, hogy a határozatban megjelölt földrészletek és a konkrét 

tulajdonosok ismeretében tegyék meg ajánlataikat. A felhívásban közli továbbá azt is, hogy az érintettek a 

csereszerződés elkészítéséről gondoskodjanak. Amennyiben az érdekeltek kérik, az ingatlanügyi hatóságnál az 

önkéntes földcserével összefüggő földmérési munkákat – díjfizetése ellenében – elvégzi, a kicserélt területek 

birtokba adásával egyidejűleg. 

Az önkéntes földcserére vonatkozó szerződésben a résztvevőknek okiratszerűen rögzíteni kell a földrészletekre 

vonatkozó új jogi helyzetet (ami a csere következtében jött létre), továbbá a kicserélendő földrészletekre 

vonatkozó és a tulajdonosok által felajánlott esetleges értékkiegyenlítést. A különböző értékű termőföldek 

cseréje esetén az értékkülönbözetet, továbbá a földön lévő építmény és más beruházás, növényzet és a folyó 

gazdasági évben elvégzett mezőgazdasági munka ellenértékét meg kell téríteni. Az ellenérték kiegyenlítése 

történhet pénzben vagy bármilyen vagyontárggyal, illetőleg a kettő ötvözetével. Kiemelendő, hogy nem 

akadálya az önkéntes földcserének az adott termőföldön fennálló telki szolgalmi jog, földmérési jelek 

elhelyezését biztosító használati jog, vezeték-, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, továbbá egyéb közérdekű 

használati jog fennállása. 

A termőföldön fennálló elidegenítési és terhelési tilalom, haszonélvezeti jog, tartási és életjáradéki jog esetén a 

föld csak a tilalom, illetőleg az említett jogok jogosultjának hozzájárulásával vonható be az önkéntes 

földcserébe. 

Az eljárásban résztvevőnek számít, illetőleg annak kell tekinteni; 

- az eljárásba bevont termőföld tulajdonosait, továbbá a földrészleten levő épületek és építmények tulajdonosait, 

amennyiben azok a földrészlet tulajdonosától különböző személyek, 

- a cserével érintett földrészletek vonatkozásában a föld tulajdonosán kívül azokat a jogosultakat, akiknek javára 

vagy érdekében az ingatlan-nyilvántartásba valamely jogot vagy tényt jegyeztek be. 
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Ha az önkéntes földcserére vonatkozó egyetértő nyilatkozat érvényességéhez harmadik személy beleegyezése 

vagy hatósági hozzájárulás szükséges, azt a földügyi hatóság által szervezett eljárásban is be kell szerezni. 

7. 6.7 A birtokrendezés fejlesztésére irányuló 
javaslatok 

A birtokrendezés – miként a fejezet előző pontjainál láthattuk – „kényes” téma, s átfogó törvényi szabályozása 

talán nem ok nélkül várat magára. A koncepció váltások az agrártermelésben, a tulajdonviszonyokban fél 

évszázad alatt bekövetkezett nem kívánatos változások óvatosságra intenek ugyan, de nem járhatnak azzal a 

gyökeres következménnyel, hogy a törvényalkotás kitér a téma rendezései elől. A múlt század elején 

megvalósult tagosítások, az 1970-es évek földrendezéseinek tanulságai, a 90-es évek kísérletei, a Nyugat-

Európai (német, holland, stb.) tapasztalatok – kellő alapot nyújtanak a törvényalkotási teendőknek. A lehetséges 

„forgatókönyvi” változatokat és a negatív tényezőket – a már több ízben hivatkozott – Agrárgazdasági 

Tanulmányok (2004. évi 6. számának 129. oldalán a következő módon összegzi: 

1. „A jelenlegi környezet jogilag csak az önkéntes birtokrendezés intézményét teszi lehetővé a cserékre, de a 

stratégia szellemében megfelelő támogatással a korábbi kísérleteknél várhatóan nagyobb hatékonyság érhető 

el, különösen az NFA által hasznosított területek racionális összevonásával. 

2. Jelentősebb birtokrendezés következhetne be – ezáltal teljesítve az említett célok elérésének feltételeit – 

amennyiben a birtokrendezést a kiadandó törvény szabályozná, ami jogi biztonságot és megfelelő anyagi 

támogatást is jelenthetne az érintett tulajdonosoknak. 

3. A törvényi háttér és a vélhetően kedvező tapasztalatok eredményeképpen teljes körű, sőt több települést 

együttesen érintő birtokrendezések kezdődhetnek el. Mindez még tovább fokozhatja az eredményességet és a 

hatékonyságot (ami a költségek csökkenésében és a koncentráció mértékében, ezáltal a termelés 

gazdaságosságában rejlik). 

4. További sikereket ígér a tervezések alapjait jelentő (és a vidékfejlesztés fundamentális részét is képező) 

infrasturkturális létesítményeknek a birtokrendezéssel párhuzamos megvalósítása (úthálózat, csatorna és 

levezető rendszerek kiépítése és a talaj termőképességét javító beruházások megvalósítása), amelyre 

támaszkodóan a valóságban is észrevehetően javulna a birtokok értéke.” 

Tisztában kell azonban lenni a jelenlegi időszakban a következő hazai korlátozásokkal a birtokrendezés 

vonatkozásában: 

• A megújult „földtulajdonlási” érzés visszatartó erő. 

• A földérték, földár „kialakulatlansága”, változékonysága és heterogenitása nem kedvező a befektetések 

szempontjából. 

• Termőhelyi adatok objektívek, de a közgazdasági tényezők változóak, vitatottak. 

• A szükséges alapadatok – településenként, de esetenként azon belül is – különböző minőségben állnak 

rendelkezésre. 

• Jogi szabályozás korlátjai, céltörvény hiánya. 

Mindezekre figyelemmel kell lenni a feltételek megfogalmazásakor. 

A birtokrendezés elméleti kimunkálása kapcsán említést érdemel a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Karán OTKA támogatással 1997-2000 közötti években kidolgozott „Irányelvek a 

birtokrendezések végrehajtásához” c. kutatási téma. A dolgozat alapján a birtokrendezés folyamata három részre 

tagolható. 

- Előkészítő, szervező munkák. 

- Birtokrendezés elrendelése és költségeinek előzetes biztosítása. 

- A birtokrendezés végrehajtása. 
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Az előkészítő és szervező munkák magukba foglalják többek között az igényfelmérések alapján összeállított 

tanulmánytervet. A terv tartalmazza lényegében: 

• a birtokrendezésre tervezett település jellemző vonásait (ipari termelés domináns, vagy a mezőgazdasági, 

idegenforgalmi adottságok stb.), 

• külterület nagyságát művelési ág szerkezetét, 

• a szabályozási, (rendezési) terv előírásait, 

• a mezőgazdasági termelés költségelemeit, 

• a rendezni kívánt földrészletek értékkülönbözetét, 

• a birtokrendezés végrehajtásának költségeit. 

A birtokrendezés elrendelése – hatósági határozaton alapulna – majd a költségek előzetes biztosítása képezné 

a 2. fázist. 

A birtokrendezés végrehajtásával zárul a folyamat, amelynek során: 

- a gyakorlati feladatok ellátására Birtokrendezési Bizottság alakul az érdekeltek által tartott közgyűlésen, 

- az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) által készített birtokrendezési terv, értékelési jegyzék és kártalanítási 

terv” szembesítése”, jóváhagyása az érdekeltekkel, s végül 

- a földterületek kitűzése, birtokbaadása. 

A teljesség igénye nélkül vázolt irányelvek, annak egyes elemei kellő alapul szolgálhatnak a jogalkotási 

munkákhoz. 

8. 6.8 Összefoglalás 

A fejezet átfogó képet kíván nyújtani Magyarországon a XX. század második felében bekövetkezett 

„földmozgásokról”. Ennek keretében ismerteti a II. világháborút megelőző polgári tagosítás intézményét, majd 

részletesen tárgyalja az előző rezsimben végrehajtott földrendezéseket. Az „újabb” földreform – kárpótlás, 

privatizáció – nemkívánatos eredménye lett a szétaprózott birtokszerkezet, amely a gazdaságos mezőgazdasági 

termelés – különös tekintettel a családi gazdaságok kialakítására és eredményes működésére – gátja lett. A 

fejezet végül összefoglalja azokat a javaslatokat, amelyek a birtokrendezés következtében kialakítható 

birtokszerkezet létrehozását eredményezné és amely megfelelő földalapot nyújtana az agrárüzem számára. 

Önellenőrző kérdések: 

A polgári tagosítás milyen gazdasági előnyöket kínált? (5-7. oldal) 

Hogyan történt a polgári tagosítás végrehajtása? (4-5. oldal) 

Mi volt a különbség a részleges és általános tagosítás között? (9-10. oldal) 

Mi volt a jellemző az 1958-62. időszakban végrehajtott földrendezésekre? (10-11. oldal) 

A tulajdoni reformot követően milyen birtokszerkezet alakult ki? (13-16. oldal) 

Mi volt a TAMA projekt célja? (18-22. oldal) 

Hogyan lehet összegezni a birtokrendezés fejlesztésére irányuló javaslatokat? (25-27. oldal) 
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