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A földtulajdon közösségi védelmét, így annak 
szabályozását a földmővelésre és állattenyésztésre 
való áttérés tette szükségessé.1 Az antik görög jogban 
a földtulajdon az államtól eredeztetett jogosultság, a 
jogellenesen elvett földtulajdon nem jár vissza eredeti 
jogosultjának, ha azt az állam idıközben másnak 
juttatta.2 A földtulajdon római jogi fejlıdésének 
kezdeti stádiumában hasonló képet mutat a görög 
városállamok földtulajdoni rendszeréhez.3 A germán 
törzseknél a földeket „a lakosok számának 
megfelelıen a közösség veszi birtokba, majd egymás 
között rang szerint felosztják."4  

 
A középkori jogban - a feudális termelés társadalmi 
kötöttségekre épülı rendszerének megfelelıen - a 
földtulajdonjog tartalma a rendelkezési és hasznosítási 
jog különválását, az osztott földtulajdont hozza 
magával. Az a földtulajdonos, aki az adott földön 
rendelkezési joggal bír, fıtulajdonnal, akinek pedig 
ugyanazon a földön hasznosítási joga van, használati 
tulajdonnal rendelkezik.5  

 
A magyar földbirtok-struktúrát 1848-ig alapvetıen 
az úrbéres és a majorsági birtokok sajátos 
kettıssége jellemzi.6 A földügyi szabályozás 
meghatározóan közjogi jellegő,7 amelyben – nemcsak 
magyar sajátosságként- a külföldiek földszerzésének 
korlátai és tilalmai korán megjelennek.8 A reformkori 
törvénykezésbıl külön figyelmet érdemel az 1840. 
VIII. törvénycikkely a jobbágyok örökösödésérıl: ,,a 
jobbágyok minden ingó és ingatlan szerzeményeirıl 
megszorítás nélkül szabadon rendelkezhetnek.” 
 
A földforgalom korlátainak feloldására tett magyar 
jogalkotási kísérletek elsı kiemelendı eredménye az 
1844. IV. törvény, amely kimondja, hogy nem nemes 
ember is szerezhet ingatlant. Még ettıl is nagyobb 
hatást gyakorol a földforgalom jogi alapjaira a 
jobbágyfelszabadításról rendelkezı 1848. évi IX tc., 
ill. ennek jogi végrehajtását elrendelı 1853. évi úrbéri 
pátens. Az 1848. április 8.-i törvény kimondja az 
úrbéri viszonyok eltörlését, megteremtve a civiljogi 
földtulajdon kialakulását. A magyar 
jobbágyfelszabadítás a termıföldalap meghatározó 
részére és a termelık döntı hányada javára szabad 
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The emphasis on land ownership in Hungarian 
agricultural policy making is out of all proportion, but 
in a certain respect the reform of the Land Act is 
undoubtedly necessary In addition, the effective 
regulation in this respect is in conflict with the free 
movement of capital requirement of the Treaty of 
Rome, and thus cannot be maintained after the expiry 
of the relevant derogation period. 
 
The need for the community to be able to own arable 
land, and hence the need for the regulation of land 
property, were brought about by a shift to land 
cultivation and animal husbandry. In Ancient Greek 
law, land ownership was a right derived from the 
state, and any land property taken from its original 
owner in an unlawful manner was not necessarily 
returned, if the state decided in the meantime to assign 
it another proprietor.1 In its early stages, Roman law 
regulated land property similarly to the system 
applied by Greek city states.2 According to Germanic 
tribal law, land was 'owned by the community, in 
proportion to its population, and then distributed 
among the members of the community according to 
rank.'3 
 
In mediaeval law, the regulation of land property took 
centre stage. Both the subject and the object of land 
property were split in the sense, that there is a 
distinction between the right of property as a primary 
right, and the right of utilization as a kind of user 
ownership. An interesting additional element in feudal 
Hungarian land regulation was the early introduction 
of a ban on land ownership by foreigners.4 

 

The structure of land property in Hungary was 
characterized up to 1848 by socage and seigniorial 
properties.5 As far as law, created in the so-called 
Reform Era, is concerned, Act VIII of 1840 should be 
mentioned, while the most outstanding result of 
Hungarian lawmakers' attempts to eliminate the 
restrictions of land trade, was Act IV of 1844, 
granting the right to obtain landed property to those of 
non-noble origin as well. The fundamentals of land 
trade were even more significantly affected by Act IX 
of 1848 on the emancipation of serfs, as well as by the 
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földmagántulajdont teremt. Az 1848. évi 
földreformhoz képest valódi földreformra 
Magyarországon – beleszámítva az 1945. évi 
földosztást is – mindmáig nem került sor.”9  

 
1. számú táblázat10 
 
A jobbágyfelszabadítás ellenére az egykori földesúr 
saját kezeléső birtokából, a majorságból kifejlıdött 
nagybirtoküzem a kisparaszti birtokokat mindinkább 
elsorvasztja, amely önmagában foglalkoztatási 
válságot teremt. Ezzel is összefüggésben állandósul 
egy sajátosan fokozódó földigény, amely generálja a 
nagybirtok terhére végrehajtandó földosztás 
kívánalmát. Az állami birtokpolitika hiányának súlyos 
következményei lesznek.11  

 
A kapitalizmus kialakulásával a földtulajdon 
megszabadul a feudális kötöttségeitıl, a piaci 
forgalomban közönséges áruként, illetıleg tıkeként 
jelent meg, szinte korlátlanul forgalomképessé válik. 
A földtulajdon XIX. századi gazdasági és jogi 
mobilizálása együtt járt a különbözı elıvásárlási, 
visszavásárlási és visszaháramlási jogok 
megszőnésével, illetıleg háttérbe szorításával.12 
Ennek megfelelıen a földforgalom addigi közjogi 
szabályozása helyébe a magánjog lép.  

 
A szabad földforgalom kiépülésével azonban szinte 
párhuzamosan jelenik meg az igény a közjogi 
beavatkozás iránt. A föld áruvá válásával járó negatív 
következmények gyorsan megjelennek a földparcellák 
elaprózódásában, a földtulajdonosok eladósodásában, 
az ésszerőtlen gazdálkodásban. A földek 
felaprózódása ellen az a föld és a holt felszerelés 
szétválasztásának tilalma, a földfelosztási tilalom, a 
minimális parcellaméret, a szerzési maximumok jogi 
szabályozása hat. Az eladósodás ellen 
uzsoratilalommal és a földekre terelhetı hitel 
maximumának megszabásával, hitelezıi felmondási 
tilalmakkal és korlátozásokkal reagál a jogalkotás. 
Ezek a jogalkotási törekvések a XX. század elsı feléig 
alapvetıen határozzák meg a földek magánjogi 
forgalmának és a földek hasznosításának 
szabályozását.13 
 
A korlátozottan szabad magyar földforgalom negatív 
tendenciái mindenekelıtt a kisebb földbirtokok a 
elaprózódásában jelentkeznek, amelynek az 
agrártermelésre gyakorolt hátrányait felismerve az 
1908. évi XXXIX.tc. felhatalmazást ad az igazságügyi 
miniszternek a tagosításra.14 A földreform törvényt 
kiegészítı földbirtok-rendezési törvény15egyaránt 
kiterjed az agronómiai szempontok szerint hatékonyan 
mővelhetı földparcellák kialakítására. A paraszti 
földbirtokok felaprózódása azonban megállíthatatlan: 
örökösödéssel, vásárlással, eladásokkal további 

so-called socage patent, both of which served as 
instruments of the free ownership of land under civil 
law. No land reform of the magnitude of that seen in 
1848 has taken place in Hungary till today, not even 
when land property was redistributed in 1945.6 

 
Despite the emancipation of serfs, the properties 
remaining in landlords' own management, the so-
called seigniorial properties, continued to evolve into 
large units, and this meant the progressive withering 
of smaller holdings owned by peasants. In this 
context, there was a continuous and characteristically 
growing demand for land, suppoting the desire to 
effect a redistribution of land, to the detriment of large 
holdings. Still, the government had no clear-cut land 
ownership policy, which would have serious 
consequences.7 
 
As capitalism was introduced in the economy, private 
law took over from administrative law as far as the 
regulation of land trade is concerned, and landed 
properties were released from the restrictions of the 
feudal setup, at first marketed as almost completely 
freely exchangeable goods. Parallel to this, pre-
emption, repurchase and reversion options lost 
significance.8 The negative impact of turning land into 
negotiable merchandise became apparent in no time 
as land parcels were increasingly fragmented, land 
owners became indebted and the land was irrationally 
managed.  
 
Therefore at the same time as the free trade of land 
appeared, the demand for administrative control took 
shape. To curb the fragmentation of land properties, 
various legal regulations were introduced, including a 
ban on the separation of land and technical assets, the 
ban on land splitting, a mandatory minimum parcel 
size, and an acquisition ceiling. Lawmakers reacted to 
indebtedness by ruling a ban on usury, by setting an 
upper limit to the size of loan encumbered on any land 
property, as well as by means of creditor waiver bans 
and restrictions. Such legislative efforts created a 
framework, that defined the regulation of private land 
trade and land utilization well into the first half of the 
20ch century.9 

 
The negative trends of limited free land ownership in 
Hungary became apparent primarily in the 
fragmentation of smaller production units. 
Recognizing the resultant disadvantages to agrarian 
production as a whole induced the creation of Act 
XXXIX of 1908, endowing the minister of justice 
with the right to create co-operatives. A land holding 
regulation law was also enacted to complement the 
land reform act10, establishing the requirement that 
parcels should be allocated in a way, so that they 
could be cultivated efficiently from an agronomic 
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elaprózódások következnek be. Az 1930-as években 
az 5 kh (2,86 ha) alatti birtokok száma közel 1,2 
millió. Az 1936. évi XXVII. Tc. 89.§..-a ezért további 
közjogi korlátozásokat vezet be,  különösen 
népesedéspolitikai szempontokból.16 

 

 
A két földbirtokforgalmi törvény, illetıleg kísérı 
rendelkezéseik – az európai folyamatokkal 
párhuzamosan -valójában a földtulajdon-forgalom 
intenzív közjogi korlátozási rendszerét jelenítik meg a 
rendelkezési jogok körében. Ennek eszközei közül ki 
kell emelnünk az állami vásárlási jogot,17 az 
elıvásárlási jogot,18 a jogi személyek szabály szerinti 
földtulajdon-szerzési tilalmát,19 a földforgalom 
hatósági engedélyezési rendszerét,20 elidegenítési és 
terhelési tilalmak.21 

 
 

A MAGYAR NAGYBIRTOKRENDSZER 
FENNMARADÁSA ÉS ANNAK OKAI22 

 
Az elsı világháborút követıen kialakított új 
országhatárok következtében az ország összes 
szántóterületéhez viszonyítva a nagybirtok 
szántóföldjeinek százalékos aránya a háború elıtti 
állapothoz képest 40%-kal emelkedett.  

A tanácsköztársaság csak a nagybirtokrendszer 
tulajdoni viszonyait változtatja meg, de magát a 
nagybirtokrendszert nem érinti. Bár kártalanítás 
nélkül elkobozza a közép- és nagyüzemeket élı és 
holt gazdasági felszerelésükkel együtt, de az elkobzott 
földeket nem a földmővelıknek adja, hanem állami 
tulajdonba és (termelı)szövetkezeti kezelésbe veszi. 
 
Az 1920. évi ún. Nagyatádi-féle földreform23során a 
földmővelık is földtulajdonhoz jutnak, de gazdasági 
segítség nélkül továbbra is bérmunkára 
kényszerülnek. A földreform a nagybirtokok súlyát 
nem ingatja meg. A földbirtok helyesebb megosztását 
célzó 1920. évi XXXVI. tc., az 1936. évi  XXVII.tc., 
az 1939. évi IV.tc. 1940. évi IV. tc., és 1942. évi 
XV.tc.-k  sem képesek ezt a folyamatot megállítani. 
 
A II. világháború befejezését követı 1945. évi 
földreform24 koherensnek nem nevezhetı három célt 
mutat: egyrészt az országot korábban irányító 
nagybirtokos csoportok gazdasági befolyását kívánták 
csökkenteni, másrészt gyors megoldást találni a több 
évtizede napirenden levı vidéki szociális kérdésre 
harmadrészt pedig a kistulajdonosokat munkára 
ösztönözve enyhíteni kívánták a kritikus élelmezési 
helyzetet. 
 
Az 1945. évi VI. tc.25 ugyanakkor egy sajátosan 
féloldalú földjogi szabályozás alapját és szabályozási 

point of view. However, there was no way to halt the 
fragmentation of peasant holdings, and the process 
continued as holdings were inherited, bought and 
sold. In the 1930s there were nearly 1.2 million 
holdings of less than 5 cadastral acres (2.86 ha). 
Therefore, Article 89 of Act XXVII of 1936 
introduced yet further administrative restrictions, 
especially from a demographic perspective.11 
 
The two major land ownership acts as well as the 
decrees accompanying them, parallel to similar 
developments in Europe, constitute a system of 
intensive administrative controls on the turnover of 
land property, under the framework of various legal 
capacities. The most prominent instruments of this 
include the state's right of purchase and pre-emption, 
the rule banning legal entities from acquiring land 
property, an official authorisation system for the trade 
of land, as well as various alienation and 
encumbrance bans. 
 

THE SURVIVAL OF LARGE HOLDINGS IN 
HUNGARY: HOW AND WHY? 
 

Following the First World War, the proportion of 
large holdings increased by 40% over their rate before 
the war. The changes during the so called Hungarian 
Soviet Republic (not more than 133 days in the year 
1919) affected ownership relations in large holdings, 
but left untouched the system of large holdings itself 
Although medium-sized and large production units 
were confiscated without any compensation, they were 
taken over by co-operatives and hence nationalized, in 
their original form, complete with all alive and 
technical production tools. 

 
The so-called 'Nagyatádi' land reform of 192012 gave 
land to farmers too, but this was insufficient to 
counterbalance the dominance of large holdings. Act 
XXVII of 1936, Act IV of 1939, Act IV of 1940 and 
Act XV of 1942 were all aimed at a more balanced 
distribution of land property yet were unable to curb 
the escalating process. 
 
Following the Second World War, another land 
reform took place in 194513, which aimed on the one 
hand at dismantling the economic resources of large 
landowner groups, and on the other hand at finding a 
quick cure for the social ills of rural Hungary, as well 
as alleviating the food supply crisis.  
 
However, Act VI of 194514 laid down the foundations 
of a characteristically lopsided set of land regulations 
and regulatory approach by separating land from other 
elements of agricultural production, especially from 
the workforce, production tools, and management. 
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megközelítését adja meg, nevezetesen elválasztj a 
földet a mezıgazdasági üzem többi alkotóelemétıl, 
így különösen a munkaerıtıl és az üzemi eszközöktıl, 
továbbá a menedzsmenttıl. Ez a csılátás-szerő 
szabályozási modell-választás – kisebb megingásoktól 
eltekintve - végigkíséri a magyar földjogi 
szabályozást napjainkig, társadalmi berendezkedéstıl 
függetlenül. 

 
E modellválasztás nem véletlen, de nincs köze az 
agrárjogalkotás magyar hagyományaihoz, nem talál 
gyökeret az agrárgazdasági eszmeáramlatokban sem 
Magyarországon. Van viszont akut hatalmi-politikai, 
ideológiai, mindenképpen geopolitikai, 
szegényparaszti -népmozgalmi taktikai magja. 

 
A hatalmi politikai eredet a kommunista párt 
agrárpolitikai elképzeléséhez köthetı, amely a 
feudális nagybirtok rendszert valójában csak annyiban 
kívánja lebontani, hogy a feudális birtokosi réteget 
akarta megfosztani létalapjától, hogy helyére egy 
másik hőbéri rendet, de nem a tulajdonon alapuló un. 
familiaritást alakítson ki, hanem az adminisztratív 
szolgálaton és hőségen alapuló adminisztratív réteget.  
 
A geopolitikai gyökér egyértelmően a szovjet 
megszálló hatalom berendezkedésének logikai 
rendjéhez köthetı, amely totálisan kívánta a maga 
képére formálni a megszállt ország népét, annak 
szellemi, kulturális, társadalmi, politikai, gazdasági és 
szokásrendjét. Ebben a folyamatban a földkérdés 
egyszerre szolgált alapul a hagyományos elit 
kiiktatására, illetıleg egy szláv faluközösségi 
rendszer26 kulturális mintáját is követı sajátos agrár-, 
illetıleg földmőves használatközösségi rendszer 
kiépítésére. A cél egyfelıl egy katonai és 
adminisztratív szolgálaton alapuló és személyes 
függésben tartott új hivatalnok réteg kialakítása, 
másfelıl egy magántulajdontól megfosztott, 
adminisztratív tulajdonosi irányítás alávetett 
jogközösségbe font agrárnépesség mezıgazdasági 
nagyüzemekbe terelése. 
 
Sajnálatos módon találkozik ez a hatalmi logika a 
földnélküli, illetıleg önfejlıdésre képtelen 
gazdasággal bíró szegényparasztság megoldatlan 
társadalmi-gazdasági helyzetével, amely az elmaradt 
mezıgazdasági és földreform miatt, a feudális 
struktúrák befagyása okából azonnal a nagybirtok 
rendszer szétbontása felé fordul, s politikailag jól 
manipulálható rétegként társadalmi töltetet ad a 
mezıgazdasági reformnak, pontosabban azt 
földéhséggé, földkérdéssé fokozza le. 

 
A közép- és kisüzemi agrárüzemi tulajdon 

felszámolása a mezıgazdasági termelıszövetkezetek 
útján, elsı lépések a szocialista nagybirtok felé 

Such a narrow view of regulation has been typical for 
land property regulation in Hungary up to this day. 
Apart from occasional slight digressions, whatever the 
prevailing political structure.  

 
This model was not chosen by chance, but the reason 
is not to be found in Hungary's traditional agrarian 
legislation. Despite it is rather rooted in acute political 
and ideological power struggles, as well as tactical 
considerations of Hungarian Communist Party, 
concerning geopolitics and the treatment of the 
poorest layers of the peasantry and their movements. 
 
As far as geopolitical considerations are concerned, 
these are clearly attached to the logic of the political 
structure of the occupying Soviet Union, which used 
land regulation to destroy traditional elites, as well as 
to establish a system of land user communities, that 
followed the cultural pattern set by Russian rural 
communities.15 

 
Other reasons included professional politics in the 
form of the Communist Party's concept of agrarian 
policy, aimed at dismantling the feudal system of 
large holdings, but only to the extent of depriving 
feudal land owners of the source of their income, in 
order to replace them with a new set of administrative 
officials with dependencies linked to administrative 
service and loyalty. 
 
This logic of power intersects with the incretion of 
large holdings closely controlled by the state, through 
the regulation of ownership, Decree-Law 24 of 1959 
set out the rules pertaining to the delineation of 
territories suitable for production in large units, and as 
soon as it became effective, parcels formerly in 
private ownership disappeared, giving way to newly 
established landed properties. Namely they were large 
holding parcels, providing large holdings with a 
sound property structure on which their business 
could be carried out. 
 
The dismantling of independent agrarian holdings and 
holdings owned by farmers is a phenomenon best 
explained by a logic derived from politics and 
administrative control. Once again, the primary goal 
was to eliminate a layer of society, which was alien to 
the system from an administrative and ideological 
point of view, and the means to do this was, again, by 
blocking their source of income. The model followed 
this time is the land and production community that is 
the formal structure used to trigger the so-called 
'socialist' primitive accumulation. The legal structure 
to support this process was the formation of 
agricultural production co-operatives, where the 
freedom of association is replaced by a direct 
necessity outside of the sphere of the economy. The 
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A mezıgazdaság ún. szocialista nagybirtokrendszerre 
való átállítása nem sokkal a „földosztás” után 
megkezdıdik a paraszti birtokok „tagosításával”, a 
parasztság termelıszövetkezetekbe való „önkéntes” 
beléptetésével. A mezıgazdaság kollektivizálását az a 
hit is táplálja, hogy a hatékonyság tekintetében a 
nagyüzem fölényben van a kisüzemmel szemben. 27A 
termelıszövetkezetbe bevitt tagi tulajdont a 
részaránytulajdon intézményével üresítetik ki. 
 
A kollektivizálás új hulláma 1959-ben indul meg, a 
jogalkotás szintjén jelzi az 1959. évi 7. számú tvr., 
illetıleg az 1959. évi 24. számú tvr., amely ismét a 
szocialista nagybirtok kiépítését alapozza meg,28 a 
birtoklás oldaláról hozza létre az állam szoros 
felügyelete alatt mőködı nagybirtokok csíráit. 29A 
mezıgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas 
területek kialakításáról szóló 1959. évi 24. számú 
törvényerejő rendelet végrehajtásával eltőnnek a 
korábbi magántulajdonú táblák, helyükre új 
ingatlantestek lépnek: a „nagyüzemi földtáblák”, 
amelyek biztosítják a „nagyüzemek” számára a 
gazdálkodás birtokpolitikai szempontjait.  
 
Az önálló és paraszti tulajdonban lévı agrárüzemek 
felszámolása igazából politikai, adminisztratív-
irányítási logika mentén érthetı meg. A fı cél ezúttal 
is egy újabb – politikai, kultúrális és gazdasági 
értelemben, továbbá hatalmi, irányítási szempontból 
rendszeridegen - társadalmi réteg felszámolása, annak 
gazdasági létalapjai megszüntetése útján.30 A 
választott új szervezeti forma nem más, mint az un. 
szocialista eredeti tıkefelhalmozás szervezeti formája, 
amely látszólag sem épül a szövetkezeti társasági 
forma fundamentumaira, hanem ehelyett egy sajátos, 
primitív földközösségi formát testesít meg. Ennek jogi 
formája a mezıgazdasági termelıszövetkezeti forma, 
amely a társulási szabadság helyébe közvetlen 
gazdaságon kívüli kényszert helyezi. Az alapítás során 
a belépı tag, illetıleg a vele egy háztartásban élı 
családtagok teljes saját földtulajdonát, majd bármilyen 
jogcímen használt termıföldjét köteles a 
termelıszövetkezet használatába adni.31 A teljes körő 
és kötelezı földszolgáltatás folytán a termıföldre és 
az egyéb vagyontárgyakra eltérı tulajdoni jogviszony 
alakul ki a szövetkezet a tag és a vagyonbevitellel 
érintett személy között.  
 
A szövetkezetesítés során a földtulajdonra 
alkalmazott taktikai megoldás: a 
magánföldtulajdon földérték-tulajdonban történı 
sajátos fenntartása rövid élető, az 1960-as évek 
végére politikai döntés születik a nagyüzemi 
földtulajdon és földhasználat egységesítésrıl, 
mely feladat az 1967. évi IV. tv.-ben nyer jogi 
szabályozást, megteremtvén a szocialista 

land property contributed to the co-operative lost 
significance by means of an instrument called residual 
land share ownership.17  
 
The cooperative land use right covers all the 
entitlements of ownership of civil law. It has not to be 
considered as the estate in fee simple in English land 
law, or the so-called dominium utile in feudal law. 
We must take into account the great difference, 
namely, we don’t find the full owner, the so-called 
dominus superior in the Hungarian socialist 
cooperative ownership-system. It cannot be 
considered as east–European type system of the 
English trust or the German Treuhand. The full-owner 
of all the land was used by the cooperative, perhaps 
by the unity of member of cooperative. Nevertheless 
no man can find a rule to this argumentation. 
 
The residual land share ownership has object, but not 
any defined land parcel. Instead of land parcels, some 
elements of formerly land ownership, as branch of 
cultivation, land value concerning fertilization, 
expressed in gold crone remains as object of the 
“ownership”. This ownership can be inherited, but can 
not be transferred. The cooperative land use rights and 
the so called land share ownership mutually determine 
each other. None of them can exist without the other. 
This twofold dominium system is to be characterized 
by the concept of quasi ownership system. 
 
The Act IV of 1967 established land ownership 
regulation to serve as the basis of the socialist large 
holding structure and the elimination of any remnants 
of private property by the compulsory purchase of the 
land share ownership of the formerly member of the 
cooperatives.18 By the Act the cooperatives acquires 
the residual land share ownership too from their 
formerly members.  
 
The socialist system of land ownership reached the 
peak of its 'evolution' when Act I of 1987 was passed, 
acknowledging the right of co-operatives and state-
owned companies to sell and purchase land free of 
restrictions. This meant that property shares in the co-
operative became marketable, although the owner's 
right was limited by a pre-emption option given to the 
co-operative.19 
 
The Land Act meant a transition towards capitalist-
type large holdings, as manifested in the rules 
pertaining to management rights, as well as the right 
of land use in the co-operative. The manager of the 
land received the right to alienate the property and to 
encumber it.20 The user, that is the co-operative, had a 
right of disposal, which was limited not by its own 
property but by shared ownership between itself and 
the state. The Land Act ruled out land sale 
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nagybirtokrendszer földtulajdoni alapjait.32 A 
szabályozás célja a szövetkezeti földtulajdon 
létrehozása, a magántulajdon maradványainak 
felszámolása. A törvény ennek megfelelıen 
rendelkezik a nem tagok, az un. kívülállók földjeinek 
megváltásáról.33  
 
A szövetkezeti földtulajdoni rendszer „fejlıdésének 
csúcspontja” az 1987. évi I. törvény: a szövetkezet, 
mint földhasználó saját, illetıleg az állami 
részaránytulajdon erejéig (valójában aranykorona 
értékig) elidegenítheti a használatában álló bármely 
föld tulajdonjogát et, mint önálló ingatlant. A tagi 
részaránytulajdonok is forgalomképessé válnak, de a 
tagok részaránytulajdonán fenn álló rendelkezési jogot 
a szövetkezet elıvásárlási joga korlátozza.34 
 
A földtörvénynek a tıkés nagybirtok felé való 
átmeneti jellegét valójában a kezelıi, illetıleg a 
termelıszövetkezeti földhasználati jogra vonatkozó 
szabályai jelentik. A kezelı jogosult az ingatlan 
tulajdonjogát elidegeníteni, illetıleg megterhelni.35 A 
földhasználó szövetkezet rendelkezési jogának 
korlátját valójában nem saját földtulajdona, hanem a 
saját és az állami részaránytulajdon jelenti. Interim 
szabály a magánszemélyek felé fenn álló elidegenítési 
tilalom, de ez nem is túl jelentıs, mert inkább az 
apport a földtulajdon áramlásának jogcíme. A 
földtörvény határozottan tiltja a szövetkezetek és 
magánszemélyek közötti földforgalmat.36 Ezzel a 
földtulajdoni szerkezettel ellentétes a mezıgazdasági 
termelés, illetıleg vagyon szerkezete.37 
 
A földrıl szóló 1987. évi I. törvény módosításai 
egyértelmővé teszik megállapításunkat a tıkés 
nagybirtok felé való elmozdulásról.38 A 
törvénymódosítás változásokat hoz a szövetkezetekbe 
bevitt földek részarány tulajdonának tekintetében is. 
Fennmaradt azonban a nagybirtok kreáló modell, 
ennek eszközeiként a földbeviteli kötelezettség,39 a 
megváltás jogintézménye, bár némileg oldva annak 
korábbi merev szabályrendszerét.  
 
Az Ftv. 41.§.-ának módosítások körében az elsı, a 
nagybirtok fennmaradása ellen ható szabály: 
megszőnik az oszthatatlan szövetkezeti tulajdonnak a 
földre vonatkozó korábbi szabályait, a szövetkezet 
megszőnése esetén a tagok tulajdonában lévı és 
beviteli kötelezettség folytán a közös használatába 
került földet a tulajdonosnak ki kell adni.  
 
A másik a nagybirtok ellen ható szabály a korábbi 
nagyüzem-centrikus földrendezési szabályok oldása. 
Az Tfv. 52. § (1) bek. helyébe a következı 
rendelkezés lép: "A földrendezés során elcserélt 
földek értékkülönbözetét a föld tulajdonosa javára, a 
földön lévı építmény, más beruházás, növényzet és a 

transactions between cooperatives and private 
persons.21 Such a land ownership structure conflicted 
with the structure of agricultural production and of 
assets.22 Still, even the amendments of Act I of 1987 
retained the obligation of land contribution as a tool 
of following the large holding model23, by means of 
the legal instrument of redemption.24 
 
When the process of democratization began, private 
land ownership was reinforced in combination with 
new rules against the creation of large holdings, in the 
shape of so-called moratorium laws as well as the 
obligation to release property to members.23 Act IX of 
199026 dealt a lethal blow to the formation of large 
holdings, first modifying, then eliminating the legal 
instrument of land redemption. Act XXXVII of 1990 
established restrictions on the operator's right of 
disposal over the property27, while Act XXXVIII of 
1990 enacted the possibility to withdraw ail 
contributed land from the co-operatives. 

 
Hungary's current land ownership structure is 
determined by Act XXV of 1991, Act II of 1992, Act 
II of 1993, as well as the land regulation of the 
socialist period. Although ownership is fragmented, 
the holding structure is concentrated with many 
surviving large holdings. In the course of compensation 
and property privatization, agricultural land was 
handed over to private owners, but a new type of co-
operative as well as companies remained dominant in the 
utilization of land.28 
 
The results of the General Agricultural Survey reflect 
a strong concentration of land use in all segments. In 
the segment of arable crops, 55% of the production 
was performed by large holdings (mostly co-
operatives and companies) in 2000.29 Nearly half 
(49.2%) of business associations (companies and co-
operatives) involved in agricultural production 
cultivate holdings of more than 100 hectares, and their 
combined area comprises 97%) of the land used by this 
group of undertakings. 36% of organizations fall into 
the 11-100 hectare category, while the proportion of 
the combined area of the latter is no more than 2.3%. 
The average size of production area per operator was 
around 660 hectares in 2000. In total, 8382 business 
associations cultivate land with an average holding 
size of 457 hectares. The largest average holding size 
is 708 ha, in Jasz-Nagykun-Szolnok county (This 
county is in the south part of Hungary.), while the 
smallest is 226 ha, in Szabolcs-Szatmar-Bereg county 
(This county is situated in the east part of Hungary). 
 
This trend is conspicuous in private holdings as well: 
while the average holding size was 0.5 ha in 1991, it 
grew to almost 2.8 ha by 2000. As far as family 
holdings involved in production are concerned it is the 
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folyó gazdasági évben elvégzett mezıgazdasági 
munka értékét a hátrányosabb helyzetbe kerülı 
mezıgazdasági nagyüzem javára meg kell téríteni."40 
 
Az újabb módosítást jelentı 1989. évi XXI. törvény 
mindössze 3 paragrafusból áll, az állami tulajdonban 
lévı ingatlanok kezelı jogával kapcsolatban hoz nem 
jelentékeny változást. Azonban egy év elteltével az 
1990. évi IX. törvénnyel,41 az alkotmány 
tulajdonvédelmi klauzulájára42 hivatkozva léket kap a 
nagybirtokképzés folyamata, módosul a földtörvény, 
megszőnik a megváltás jogintézménye, továbbá ha a 
volt tag, illetve örököse, amennyiben a földre igényt 
tart, illetve annak mezıgazdasági hasznosításáról 
maga kíván gondoskodni, úgy a korábban bevitt 
földdel azonos értékő földet részére ki kell adni.  
 
Az újabb módosítást az 1990. évi XXXVII. törvény 
jelenti, szőkítve a kezelınek a tulajdon feletti 
rendelkezési jogát.43 Végül az 1990. évi XXXVIII. 
törvény a földrıl szóló 1987. évi I. törvény és a 
termelıszövetkezetekrıl szóló 1967. évi III. törvény 
egyes rendelkezéseit módosította. A 
termelıszövetkezeteken belüli földtulajdoni és 
használati viszonyok tekintetében végleges rendezést 
biztosított. Lehetıséget adott a tag számára, hogy 
valamennyi bevitt földjének kiadását igényelhesse a 
termelıszövetkezettıl és ezt az igényét a 
termelıszövetkezet alapszabálya nem korlátozhatja. 

 
A JELENLEGI BIRTOKSZERKEZET ÉS A 

TULAJDONI STRUKÚRA: A SZOCIALISTA 
NAGYBIRTOK TİKÉS NAGYBIRTOKKÁ 
ALAKUL 

 
A jelenlegi földtulajdoni szerkezetet az 1992. évi II. 
tv., és a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 
1993. évi II tv., valamint a szocialista idıszak földjogi 
szabályai határozzák meg. A földtulajdon elaprózott 
ugyan, de a földbirtok koncentrált, a nagybirtokok 
fennmaradtak. A kárpótlás és a vagyonnevesítés során 
a mezıgazdasági termıföld magántulajdonba kerül, 
de a földhasználatban továbbra is nagy szerepet 
játszanak az új típusú szövetkezetek és a gazdasági 
társaságok.44  
 
Az Általános Mezıgazdasági Összeírás adatai a 
földkoncentrációt mutatják a földhasználat minden 
szegmensében.  
 
A gazdálkodó szervezetek 2000-ben az ország szántó 
+ kert területének 41,5%-át, összesen 2002 ezer ha-t 
használták. A mezıgazdasági területen belül a szántó 
mővelési ágnál a nagy – döntıen társas – gazdaságok 
(szövetkezetek és gazdasági társaságok) 55%-ban 
részesedtek 2000. évben.45 A mezıgazdasági 
tevékenységet folytató gazdasági szervezetek –

51,500 private holdings that should primarily be 
considered, with holding sizes between 10-100 ha or 
above 100 ha in some cases. 

 
THE POPULAR FALLACY OF 
'FRAGMENTED' HOLDINGS30 

 
Thus the privatization of land has not resulted in the 
fragmentation and dispersion of cultivated land. What 
became dispersed is ownership, while large parcels 
have remained under cultivation almost in the same 
composition. Nearly a third of all cultivated land is 
held by holdings of more than 1000 hectares, while no 
more than 5450 of the 8200 agricultural business 
associations use arable land for production. 760 of 
those business associations have holdings of between 
1000 and 5,000 ha, 25 have between 5,000 and 10,000 
ha, while 5 use more than 10,000 ha. Approximately 
70% of the land cultivated by business associations is 
utilized by holdings with more than 1000 ha. In 
proportion to the total area of agricultural land, 
holdings above 1000 ha represent around 30-33%. 
 
Thus the structure is characterized by a kind of duality 
rather than fragmentation, although in the least 
fortunate setup possible: a relatively high number of 
small holdings, plus a few large holdings with huge 
areas of cultivated land. Large holdings are typically 
operated in a lease arrangement, but are not in the least at 
the owners' mercy, because even if leased out (at a price 
determined on the basis of their archaic 'golden crown 
values), land properties continue to remain in large 
parcels, floating in the middle of nowhere3. These parcels 
are suitable for effective cultivation only when linked 
with the centers of the large holdings. Due to the 
scatterea nature of land ownership, owners are 
defenseless against tenants who are in a monopoly 
position, some of them not even paying any lease to 
the owner. There is a painful lack of medium-sized 
holdings. 
 
Consequently, the situation is characterized by the 
parallel existence of scattered ownership and 
indivisible, mono-cultural large holdings. Yet, large 
holdings have been successful in shedding two 
elements of crucial importance for the rural economy, 
namely, private or 'backyard' production and the 
obligation of giving employment to members of the 
co-operative. 

 

The Land Act currently in effect31 contains rules 
pertaining to the maximum size of holding to be 
acquired or held, but those rules are not derived from 
any reasonable criteria related to agricultural 
production. According to the general model of 
regulation applied by the Land Act, a speculative 
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társaságok és a szövetkezetek közel a fele (49,2%-a) 
100 hektárnál nagyobb birtokon gazdálkodik, ezek 
összterülete kiteszi e kör által használt földterület 
97%-át. A 11-100 hektár közötti kategóriába tartozik 
a szervezetek 36%-a, az általuk használt termıterület 
aránya mindössze 2,3%. Az egy gazdasági szervezetre 
jutó átlagos termıterület 660 hektár körül volt 2000-
ben.  
 
A 8382 gazdasági szervezet átlagos földhasználata 
457 ha volt. Az átlagosan használt terület 708 ha-val 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt a legnagyobb, 
és 226 ha-val Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 
legkisebb. A megyék összes szántó + kert területének 
használatában Baranya és Somogy megyékben volt 
legnagyobb a gazdálkodó szerveztek részaránya 
egységesen 58-58%, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében mindössze 16%. 
 
2. számú táblázat Területi adatok46 
 
Az egyéni gazdaságokban is szembetőnı: míg 1991-
ben az egy gazdaságra jutó földterület átlagos 
nagysága 0,5 hektár, 2000-ben már megközelíti a 2,8 
hektárt. Az árutermelı családi gazdaságok 
szempontjából az a 51,5 ezer egyéni gazdaság jöhet 
elsısorban szóba, amelyeknek a földterülete jelenleg 
10-100 hektár között, illetve 100 hektár fölött van. A 
birtoknagyság növelésére elsısorban a 10-100 hektár 
közötti gazdaságok szorulnak. 

 
A TERMİFÖLDEK „ELAPRÓZOTTSÁGÁNAK” 

TÉVESZMÉJÉRİL47 
 

A földprivatizációnak nem lett következménye a 
földrészletek szétaprózódása és szétszórtsága, 
csak a tulajdon szórtsága, a földtáblák szinte 
érintetlenül egy tagban állnak mővelés alatt.  
 
A mezıgazdasági területbıl a gazdasági szervezetek 
részesedése kevesebb, mint a termıterületbıl: kb. 42-
45%.  Az összes mezıgazdasági területbıl az 1000 
feletti gazdaságok részesedése kb. 1/3. A 8200 
mezıgazdasági gazdasági szervezet közül csak 5450 
használ mezıgazdasági területet. A gazdasági 
szervezetek közül egyébként 760-nak 1000-5000 ha 
közötti, 25-nek 5000-10000 ha közötti, 5-nek pedig 
10000 ha feletti mezıgazdasági terület van a 
használatában. A gazdasági szervezetek által használt 
mezıgazdasági terület kb. 70 %,-át az 1000 ha feletti 
gazdasági szervezetek használják. Az összes 
mezıgazdasági terület használatában pedig kb. 30-33 
%- az 1000 ha felettiek aránya. 
Szétaprózottság helyett egy sajátos duális szerkezet 
alakult ki, amelyet a legszerencsétlenebb kombináció 
jellemez: viszonylag sok kisebb gazdaság kevés 
földdel, és kisszámú nagybirtok hatalmas 

investor has the opportunity to acquire land under 
various legal titles even if he is not involved in 
agrarian production at all, while, whose livelihood is 
dependent on such production, can find themselves at 
a disadvantage at any point. 
 
The regulation criteria are based on the acquisition 
capacity of domestic and foreign private as well as 
legal persons, and do not in any way make reference 
to agricultural considerations. Such underlying 
problems have sprung to the surface with elementary 
force since the quasi national treatment of EU 
nationals was enacted. Yet, strict as the provisions of 
the Act may seem, there is an element of 
administrative control which is alien to the basic 
model applied in the Land Act, but is well known in 
many EU member states, namely, as a regulatory 
preference system requiring, that the owner of the 
undertaking or the tenant shall be a private person. 
There is an apparent tension in such duality in the 
regulation model, generating legislative uncertainty as 
well, in two distinct ways: on the one hand in respect 
of the intention to comply fully with the requirement 
of national treatment; and, on the other hand, in the 
detailed establishment of land acquisition preferences 
based on the requirement of personal involvement in 
agricultural production. 
 
The only distinctive element in the regulatory model 
applied by the Land Act is a negative discrimination 
against foreign operators as opposed to domestic ones. 
The same is true for legal entities, where the 
acquisition bans applicable to domestic operators 
were in effect formulated to keep out foreign-based 
legal entities. 
 
In the general regulatory model applied by the Land 
Act, arable land is regulated in isolation and for its 
own sake, irrespective of any other elements used in 
the cultivation of land. 

INTRODUCTION OF PREFERENCE FOR 
AGRICULTURAL UTILISATION 
 

The first, and so far the only, departure from the 
unreasonable legislative approach applied in the Land 
Act was the amendment made in 2001, in response to 
the creation of family holdings, to the effect that land 
acquisition preferences were set for family holdings 
operating as agricultural producers.3" 
 
The 'soft' land acquisition privileges giving preference 
to family holdings were instituted alongside an 
unambiguous regulatory model, that is, land 
ownership and utilization rights are limited primarily 
for the benefit of producers investing their own 
personal work, cultivation equipment and workforce, 
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termıföldekkel. A kisbirtok földtulajdonon épül fel, a 
nagybirtok meghatározóan földhaszonbérleten 
mőködik. Egyáltalán nem kiszolgáltatott azonban a 
földtulajdonosoknak, mert a földtulajdonok AK 
értékben haszonbérelten továbbra is nagytáblákban 
úsznak a semmi közepén. Üzemszerő mővelésre csak 
a nagybirtokok üzemközpontjaihoz kötötten 
mővelhetık. A szórt földtulajon miatt a bérbeadók 
kiszolgáltatottak a monopolhelyzetben lévı 
bérlıknek, amelyek egy része gyakran haszonbért sem 
fizet a földtulajdonosok felé. Kínzó hiányt mutat a 
középmérető agrárüzem. 
 
Tulajdonosi szétaprózottság és szétbontásra 
képtelen, monokultúrás nagybirtok él tehát 
egyszerre egymás mellett. Ez a nagybirtok 
azonban két, a vidéki gazdaság szempontjából 
rendkívül fontos intézményt ledobott magáról: a 
háztáji gazdaságot és a szövetkezeti tagok 
foglalkoztatási kötelezettségét. Mindkét intézmény a 
szövetkezeti tagoknak és alkalmazottaknak nyújtott 
jogosítványokat és garantálta, hogy a 
termelıszövetkezetek által megtermelt jövedelem egy 
bizonyos részét azok kötelesek a tagoknak és 
alkalmazottaknak átadni. A háztáji megszőnése a 
családi keretekben folyó kisüzemi termelésre hatott 
kedvezıtlenül, mert nem csupán a 
termelıszövetkezetek nyújtotta inputok megszőnését 
hozta magával, hanem a termelıszövetkezetek, illetve 
utódszervezeteik a kisüzemekben megtermelt 
termékeket már nem vették át és nem értékesítették 
tovább.  

 
AZ 1994. ÉVI LV. TÖRVÉNY 

HATÁSTALANSÁGA ÉS CÉLTALANSÁGA 
 

A hatályos termıföldtörvénynek48 a földtulajdon-
szerzési közjogi korlátait tartalmazó szabályok a 
tulajdoni és használati szerzési- és birtokmaximumok 
tekintetében nem világosak, valójában ötletszerőek, 
nem egyszer önkényesek, ésszerő kritériumokhoz nem 
kötıdnek, nem lehet tudni, mihez és miért képest 
születnek az egyes szabályok. A szabályozás 
valójában a jogalanyok szerzıképességének egymást 
követı megkülönböztetésén alapul, anélkül, hogy 
annak az agrártevékenységhez bármiféle ésszerő 
összefüggését felmutatná. 
 
Ezek az eredendı problémák elemi erıvel törnek 
felszínre az EU tagállami, illetıleg EGT polgároknak 
nyújtandó quasi nemzeti elbánás törvénybe szövése 
kapcsán. A törvényszöveg szigorúnak tőnı 
szabályaiban azonban hirtelen felbukkan egy a 
földtörvény alapszabályozási modelljétıl idegen, - az 
EU több tagállamában ismert - közjogi korlátozási 
rendszer szövedéke, mint a természetes személy 
agrárüzem-tulajdonos, illetıleg üzembérlı 

and performing agricultural production on the land. 
The limitation on the acquisition of land has remained 
indirect, relying primarily on private law instruments 
including preemption and lease options. Effective 
preference for producers becomes manifest in lower 
public dues in land purchase transactions related to 
agricultural production based on the buyer's own 
work, as well as in monetary and fiscal benefits 
provided to agricultural investment. It is no wonder 
therefore that the amendment had an immediate effect 
in the rapid growth of family holdings created for 
agricultural production, which was broadly in 
harmony with the original goals. 
 
The amendments made in the Land Act in 2002 were 
in essence based on the little Monroe principle', or the 
regulatory approach summarized as 'land for land'. 
The Act involved a regulatory model based on 
personal and nationality distinctions, far detached 
from production considerations. Legislators have only 
themselves to blame for this situation, as the only 
guideline, when enacting the amendments, was 
providing the possibility for owners of large holdings 
to acquire arable land. 
 
In the system of large holdings (whatever the new 
terminology was) dominated by capitalist groupings, 
an ironic turning point came about due to the above 
mentioned efforts. As opposed to the rules applied by 
EU member states, the Hungarian Land Act gives 
preference to mere investors, not personally involved 
in agricultural production, over those actively taking 
part in direct agrarian production. Such a solution 
does not require an administrative intervention 
system. Wherever there are limitations to the 
acquisition of land, they favour ownership or lease 
that is based on direct involvement either by the 
operator or his/her family, and is directly associated 
with land cultivation. 

 
The Hungarian legislator created an incredibly 
intricate and detailed system, causing more problems 
per se than it solves, posing casuistic and unfeasible 
rules to operators in the land market by prolonging 
land transactions, and making them subject to legal 
disputes. Through the mass of complicated rules 
introduced, the regulation in itself is an obstacle to 
legal certainty. It is little wonder then, when the Land 
Act remains silent on the topic of minimum cultivated 
parcel size. 
 
I dare risk the assumption that the above consequence 
was not targeted by the legislator; it rather became 
trapped in the labyrinth of regulations under the 
pressure of limitations originating in the Constitution. 
Still, legislators opted for the most nonsensical way 
out of the maze by giving primary preference to the 
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agrártermelıhöz kötött szabályozási preferencia 
rendszer. Ez a kettıs szabályozási modell látható 
feszültségviszonyban van egymással, amely egyben 
jogalkotói bizonytalanságot is gerjeszt két irányban: 

- a nemzeti elbánás felvállalt teljes körő 
biztosítására való törekvést illetıen, 

- a személyes munkán alapuló 
mezıgazdálkodáshoz kötött termıföldszerzési 
prefenciák részletezı kidolgozásában. 
 
Nem az a probléma a földtörvény általános 
szabályozási modelljével, hogy az nemzeti elvő 
megkülönböztetésen is alapuló szabályrendszert tart 
fenn, és nem tesz eleget a nemzeti elbánás 
követelményének. Az alapproblémát a földtörvény 
ésszerőtlen szabályozási modellje jelenti: a 
földszerzési korlátok, tilalmak semmiféle 
agrárhasznosítási kritériumhoz nem kötıdnek, a 
földet, mint minden más földmővelési eszköztıl 
függetlenül, önmagában és önmagáért szabályozzák.  
 
A törvény szabályozási modelljében csak a nem 
belföldiekkel szemben a külföldiek negatív 
megkülönböztetése ismerhetı fel. Igaz ez a jogi 
személyek körére is, ahol a belföldikre kiszabott 
szerzési tilalmak valójában itt is a külföldi alapítású 
jogi személyek miatt fogalmazódtak meg. 
 

AZ AGRÁRHASZNOSÍTÁSI PREFERENCIA 
MEGJELENÉSE 

 
A földtörvény ésszerőtlen jogalkotói megközelítésbıl 
elsı ízben, eddig egyben utoljára 2001-ben a családi 
gazdaságok kialakítása miatt beépített 
törvénymódosítás tört ki azzal, hogy a családi 
gazdasághoz, mint agrárüzemhez kötött földszerzési 
preferenciákat fogalmazott meg.  
 
A családi gazdaságok méretsajátosságait illetıen 
megfelelı tájékoztatást nyújtanak az Agrárgazdasági 
Kutató és Informatikai Intézet (AKII) tesztüzemi 
adatai.49 E rendszerbe 2000. évben 1336 földdel 
rendelkezı családi gazdaság tartozott. Egy hektáros 
osztályköröket alapul véve a legjellemzıbb gazdasági 
méret – amely körül a legnagyobb számú gazdaság 
tömörül – 20 hektár volt. (A 20 hektáros gazdaságok 
száma 47, amely a mintaszám 3,5%-a.) Az a 
gazdasági méret, amelyhez viszonyítottan ugyanolyan 
számú nagyobb és kisebb gazdaság található az 1336 
gazdaságon belül (a medián értéke) 35 hektár. Az 
1336 gazdaságnak az átlagos mérete 61 hektár. Az 
elmondottakból is látható, hogy a családi gazdaságok 
felsı mérethatárául szolgáló 300 hektárig még a 
legtöbb gazdaságnak jelentıs növekedési lehetıségei 
léteznek.  
 
A családi gazdaságokat megerısíteni hivatott 

owner, who may well be fully detached from actual 
agricultural production. 
 
The reaction of the market is not surprising at all, as 
the most land transactions take place under covert 
legal titles, simply evading the system of limitations 
(based on sale and purchase) by opting for the most 
convenient legal title. There are plenty of transactions 
where straw, firewood, etc. are exchanged for arable 
land. The operators targeted by the Land Act have 
simply slipped away from behind the scenery. 
 
The double standard in the Land Act became ever 
more obvious when it tried to turn EU nationals into 
'domestic private persons': it was the citizens of EU 
Member States for whom lawmakers developed the 
agricultural land cultivation system based on own 
work input. This system of limitations, again, fails to 
accomplish the original goal, because it also caters for 
the land need of non-existent agrarian production 
units. Or, to be more precise, nobody knows, what 
kind of production need is being satisfied by the law, 
as it is based on declarations and promises, statements 
rather than on actual production capacities. There is 
no need to prove authentic agrarian production with 
actual sales revenues. Such a system gives impetus to 
corruption, because the object of regulation is not 
agrarian production itself, but a promise to cultivate 
land according to requirements. There is no limitation 
to the detachment of land from agrarian production, 
land can be sold and bought in isolation, and thus 
easily become the subject of speculation. Parcels can 
be created and split without restrictions and within a 
regulatory context that makes no reference to 
cultivation factors. Thus land can be removed from 
the scope of regulation pertaining to agrarian 
production, and the control system is detached from 
the place of acquisition (subject of studies performed 
by county-level offices of the Ministry), and there is a 
confusion of time scales, as ownership becomes 
effective upon acquisition, but is applied in a 
retroactive manner, on the basis of utilization rights. 

 
SOME POSSIBLE SOLUTIONS 
 

The Land Act was created on the basis of 
unsustainable regulations and should be fully revised 
as a result. The reference point for any necessary 
intervention on the part of the state into the 
reallocation of land as a natural and production factor 
should be agricultural production, as a whole, than the 
various production factors in separation. Even if 
isolated regulation is created with respect to the use of 
land, this must be subjected to a production structure 
policy, beyond the constitutional limitations 
pertaining to the restriction of land ownership. 
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hatékony kormányzati beavatkozás nélkül a magyar 
mezıgazdaság birtokszerkezetére vonatkozóan már a 
közeljövıben olyan kedvezıtlen folyamatok indulnak 
majd meg, illetve erısödnek fel, amelyek hazánkban a 
nagyüzemi gazdálkodás újbóli térhódítását fogják 
eredményezni. Ez pedig a vidék polgárosodási 
esélyeinek és a nemzeti tradíciók fennmaradásának 
gyakorlatilag a végét jelentik majd. 
 
A családi gazdaságokat preferáló puha földszerzési 
privilégiumok egy világos szabályozási modell 
mentén érvényesültek: a termıföldtulajdon és 
használati jogok forgalma elsısorban azért esik 
korlátozás alá, hogy azt a személyes munkán alapuló, 
mezıgazdasági felszereléssel és munkaerıvel bíró, 
üzemszerően megmővelı termelıhöz kívánja terelni.  

 
A földforgalmi korlátozás közvetett maradt, 
meghatározóan magánjogi eszközökkel, az 
elıvásárlási és elıhaszonbérleti jogok eszközeivel 
hatott. A lényegi agrártermelıi preferenciák a saját 
munkán alapuló üzemi mőveléshez kapcsolt 
földszerzésnél a közterhek csökkentésében, még 
inkább az agrárüzemi beruházások nyújtott a 
monetáris, illetıleg fiskális preferenciák mentén 
épültek ki. Nem véletlenül hatott azonnal, és jelentek 
meg gyorsan a szándékolt célokkal nagyrészt 
harmonikusan illeszkedı következményei az 
agrárüzemekként szervezıdı családi gazdaságok 
számának gyors felfutásában.  

 
A termıföldszerzési korlátozások és preferenciák 
eredendı ésszerőtlenségének, nem egyszer 
önkényességének mi több esztelenségének 
megnyilvánulásai. 

 
A földtörvénynek - a 2001. évi módosításokat 
érvényesítı modelljétıl eltérıen - máig ható általános 
szabályozási modelljében többféle jogcímen 
nagybirtokot szerezhet a mezıgazdasággal egyáltalán 
nem foglalkozó, valójában spekulatív földszerzı, míg 
az azt élethivatásszerően folytató, bármikor hátrányba 
kerülhet. A termıföldpiacon a spekulatív szerzéseket 
azért kell elnyomni, mert semmiféle – akár mikro, 
akár makro- ökonómiai elınyt nem jelentenek, de 
ugyanakkor szinte azonnali ökológiai, társadalmi 
hátrányokat okoznak.  
 
A belföldi, illetıleg külföldi, magánszemély, illetıleg 
jogi személy szerzıképességére alapított szabályozási 
szempontok egyetlen megközelítésben sem 
agrárhasznosítási választóvonalak. 
 
A 2002-ben eszközölt földtörvénymódosítások 
preferencia rendszere alapvetıen visszaállt  „kis 
Monroe elv”, illetıleg a „földet a földért” 
szabályozási megközelítésre. Végsısoron ennek a 

 
The primary goal should be the creation of a holding 
and ownership system that is organized according to 
the centre of production and various production 
premises. The so-called production related land 
transactions must be directly assigned to agricultural 
production units, and should not be separated from 
these as a general rule. Under such a framework, 
positive distinctions may be allowed such as residence 
in the settlement, where the parcel is in question, 
professional qualifications as required for the given 
size of the production units, or other practical 
considerations. 
 
As a result, the subject of alienation, inheritance, or 
lease (especially usufruct or lease for cultivation 
purposes), collateral transactions or liquidation, would 
be the entire or well-defined parts of the agricultural 
production unit rather than the parcel of arable land 
itself. 
 

TRYING TO TAKE A LEGAL DEFINITION 
OF  

AGRICULTIRAL FARM AS FUNDUS CUM 
INSTRUMENTO 

 
The concept of an agricultural production unit cannot 
be defined purely theoretically. It is important to 
provide a precise delineation of the term 'production', 
because certain rights and obligations will be given 
exclusively to the operator of production. The 
definition of an agricultural production unit is not a 
matter of economic theory, but rather of common 
sense, and certainly of substantive law. 
 
The agricultural production unit is a collective term, 
without reference to contract law or obligations. An 
agricultural production unit is not the same as a 
company. An agricultural production unit is the 
technical aspect of an organization that generates 
income and secures employment, in addition to being 
a business and management unit. An agricultural 
production unit is not a firm, far from it. A firm or 
company is a tool of legal individualization, the legal 
entity of a corporation, and the legal and institutional 
prerequisite of rights and obligations, or legal 
existence.33 

 
However, in agriculture, material production 
components can be both movable and immovable 
property. Under the group of immovable assets, 
plough land, buildings and structures constructed to 
support agrarian production as well as developed land 
areas should be highlighted. As for movable assets, 
crops, livestock and equipment are the most 
important, while regulation should also take account 
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szabályozási megközelítésnek alárendelt a közeli 
hozzátartozók és a tulajdonostársak, illetıleg a 
befektetık (jogi személy tulajdonosai) preferálása. 
Egyiküknél sem megfogalmazott semmilyen 
agrárhasznosítási követelmény. A termıföldforgalom 
ésszerő közjogi korlátozásához több kell, mint az 
érintett személyek rokonsági foka, a befektetıi 
minıség. Ennek szerzıdéses megoldásai is ismertek, 
ezért nem kell törvényi korlátokhoz nyúlni. 
 
A szabad termıföldforgalom korlátozásának 
ésszerősége az agrártermelı tevékenységet végzık 
elınyben részesítésében jól kimutathatók. Ettıl az 
elemi ésszerőségi követelménytıl eltérıen a 
termıföldtörvény – az EU tagállami polgártól 
eltérıen- bárkit preferál a mezıgazdaságban 
személyesen termelımunkát nem végzık, nem 
mezıgazdasági munkát végzık, puszta befektetık 
körében, míg a közvetlen mezıgazdasági termelı 
munkát végzı gazdákat hátrányos 
megkülönböztetésben részesíti. A 2002. évi módosítás 
– szinte infantilis módon- a tıkebefektetık 
preferencia rendszerén alapul. Ilyen megoldást az 
általam ismert termıföldtörvény egyike sem ismer, 
hiszen ahol földforgalmi korlátok jelennek meg, 
mindegyik a közvetlen, saját, illetıleg családi 
termelımunkán alapuló üzemtulajdonhoz, bérlethez 
kötött, attól el nem választható termıföldhasználatot 
preferálja. 
 
A törvény nem mond semmit az alapvetı kiindulási 
kérdésekrıl, nevezetesen a szabályozás tárgyi hatálya 
körérıl:  
-az üzemszerő mővelés alá tartozó termıföldekrıl, 
amelyekre a korlátok, tilalmak átlátható rendszere 
kiterjed, 
-másfelıl a hobby termıföldtelkekrıl, ahol a 
kertszerő, pihenési mód kialakul, és nem hatnak 
korlátok, tilalmak. (részben megteszi ezt az OTÉK a 
beépítés tekintetében, de nem a földszerzésben). 
 
Ellentmond minden korlátozási elemnek, hogy még 
mindig nem tudható a kialakítható legkisebb 
termıföldparcella mérete sem. 
 
Az új törvénymódosítás a – mezıgazdasági mővelési 
céloktól távol álló - személyi és honossági elvő 
megkülönböztetésen alapuló szabályozási modell 
csapdahelyzetébe került, amelybe a jogalkotó önmagát 
lavírozta azzal, hogy a módosítások során is csak 
egyetlen célt, a nagyüzemnek nevezett nagybirtokok 
tulajdonosainak termıföldszerzését akarta 
mindenekelıtt lehetıvé tenni. A tıketársaságok uralta 
„nagyüzemi” valójában nagybirtokrendszerben 
komikus fordulatot hozott e törekvés: a termelıvel 
szemben a tıkebefektetı elınyben részesül.  
 

of production and processing know-how. 
 
An agricultural production unit is not a uniform 
concept as it is not the result of natural evolution and 
its constituent parts have not lost their individual 
existence, the fact is, that it is divisible as an object. 
 
The constituent parts of an agricultural production unit 
include plough land in the form of land parcels, other 
immovable assets such as parcels, buildings, other 
independent immovable assets, structures, equipment 
including machinery and other tools, accessories, 
materials, livestock and plants, 
 
Crops as a type of movable asset are considered 
components of the production unit, only where they 
are needed to pursue production activities (that is, 
animal fodder, sowing seeds and yield enhancing 
agents), and to the extent, to which they are needed 
for production. Crops and products in excess of such a 
quantity are considered to be unique and simple 
goods. Determination as per the aim of production is 
not sufficient in itself, spatial and physical unity is 
required too. This means that for movable assets to be 
considered as accessories of the production unit, they 
must be located physically at the premises of the unit. 
Fertilizers are considered to be accessories to the 
extent that these are produced in the course of usual 
operations, but irrespective of their quantity. 

 
 

REVISION OF LEGAL ENTITIES 
 

A Land Act based on production structure rather than 
on personal restrictions relies on the unity of land 
utilization, favouring production units, where 
preferred agrarian employment and agrarian 
environmental targets are met. 
 
The regulation of acquisition by forest and pasture owner 
communities should be revisited as well. From an 
ecosystem protection perspective proprietorship 
standing alone for such associations is one of the best 
forms of possible ownership. The administrative 
elements of this form of association should be 
reinforced. If acquisition capacities are limited to the 
given association's production segment (forestry or 
pasture), if the division of assets is prohibited upon the 
dissolution of the association, if the unity of the 
production unit is required to be safeguarded, and its 
marketability is ensured, then abusive transactions can 
be avoided.34 
 
Public benefit companies, water utility companies, 
foundations and non-profit organizations holding 
institute licenses (e.g. universities and research 
institutes) to be allowed to make acquisitions in their 
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A jogalkotó egy hihetetlenül bonyolult, részletezı 
rendszert épített ki, amely önmagában több gondot 
okoz, mint amennyit megold: kauzisztikus és 
érvényesíthetetlen szabályokat állít a földforgalom 
szereplıi felé: egyrészt idıben kitolja, másrészt 
jogvitáktól teszi függıvé a földforgalmi ügyletek 
realizálódását. Túlbonyolított szabálytömege révén 
önmagában a jogbiztonság ellen hat.  
 
Nem hiszem, hogy meggondolatlan lennék, annak 
kimondásával, hogy a jogalkotó célja nem ez volt, de 
az alkotmányossági korlátok szorításában 
belegabalyodott ebbe a számára is felismerhetetlen 
szabályozási kazuisztikába. A csapda helyzetet a 
lehetı legképtelenebb móddal oldotta meg: a – 
mezıgazdasági munkát esetleg nem is végzı - 
tulajdonos befektetı vált a szabályozás elsıdleges 
preferáltjává. 
 
Nem véletlen a földforgalmi reakció: a földforgalmi 
ügyletek többsége leplezett jogcímen jelenik meg, a 
jogcímválasztással egyszerően kikerülik a 
földforgalmi korlátozások adásvételhez kötött 
rendszerét. Tömegével cserélnek szénát-szalmát, 
tőzifát stb.. termıföldért. A földtörvény paravánja 
mögül kivonultak az általa címzett szereplık. 

A FÖLDTÖRVÉNY KETTİS 
SZABÁLYRENDSZERÉNEK 

TARTHATATLANSÁGA 
 

A földtörvény szabályozási infantilizmusa az EU 
tagállamok polgárai „belföldi magánszeméllyé 
varázslási kísérletében” vált egyértelmővé: Kiderült, 
hogy ezt az ésszerőtlen, spekulatív földszerzéseket is 
lehetıvé tevı, de az agrárüzemi földhasznosítási 
rendszert csak másodlagosan preferáló rendszert a 
jogalkotó az EU tagállamok polgárainak nem akarta 
fenntartani. A földtörvény elsı tervezete itt a 
személyesen vezetett üzemmel, annak 
tevékenységébıl árbevétellel, helyben lakó 
ténylegesen mezıgazdasági tevékenységet végzı 
családi gazdaságot akarta preferálni. Olyan modellt 
követ, amelyet alapszabályozásában megtagadott. 
 
Ez a kettısség azonban nem sokáig tartható fenn, 
állandó támadás alá fog kerülni kerül az EU Bíróság 
elıtt.50 Nem nehéz a várható ítéletet sem megbecsülni, 
mivel még mai enyhébb formájában is 
megkülönböztetéseket tartalmaz: más a szabályozás a 
magyar állampolgárokra, és más az EU belföldiekre, 
csak enyhébben más, mint a többi külföldire. Ehhez a 
félelemhez köthetı a felpuhult változat, amely viszont 
veszni hagyja egy ésszerő szempontokra alapuló 
korlátozási rendszer kontúrjait, befektetıi törvénnyé 
válik. Épesző ember a mezıgazdasági alaptermelésbe 

line of cultivation in accordance with their main 
activities, provided that they are involved in the 
production of agricultural products or basic and 
applied research. 
 
The list of exceptions for the branch of cultivation of 
vineyards should be expanded as to include wine-hills 
communities. The utilization of immovable 
agricultural assets in line with the relevant line of 
cultivation should not be ensured primarily by making 
land use dependent on a certain institution. The proper 
cultivation of wine growing areas, as well as the 
production of high-quality wine are the main 
objectives of wine communities, and therefore it is 
justified that such communities should be entitled to 
acquire land. 
 
As far as co-operatives are concerned, their exemption 
from the acquisition ban could be selective. For 
instance, it could be based on legal titles, making 
reference to the headcount of various organizations 
(i.e. the organization may acquire land to the extent 
that its headcount and acquisition capacity of its 
members allow such acquisition, etc.), with the 
provision that they refrain from reorganizing as 
business companies. To this end, a separate act should 
be created on co-operatives, following working models 
based on supplementary production activities, 
combined with an employment obligation. The family 
holding and simple co-operative models of production 
should also be combined, as in the case of GAEC for 
instance. 
 

LOOKING FORWARD TO A NEW 
REGULATION ON AGRARIAN FARM 

STRUCTURE INSTEAD OF 
AGRICULTURAL LAND LAW 

Following an analysis of the limitations and 
consequences of regulation options in the subject of 
land acquisition, the following objectives, both 
complementary and cross-sectional, could and should 
be targeted: 
1., Strictly structural policy objectives:  
the creation of a system of agricultural production 
units based on the dominance of own work input and 
ability of growing and developing. The objective of 
agrarian policy is to eliminate the unhealthy 
dominance of large production units3 with 
monoculture profiles, producing mass products with 
high environmental risk, and not undertaking 
employment responsibilities. At the same time, the 
creation of medium-sized holdings should be 
encouraged, in a corrective manner, with a view to 
their ability to develop and provide employment for 
the owner family. Fragmented small holdings should 
be eliminated and the survival and regeneration of the 
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nem vár nagytıkét, csak nézzen körül.  
 
A jogalkotó ezért találta ki a kihirdetett 
törvényszövegben a korlátozások új szempontjainál a 
”mindent megígérek, talán teljesítem, Isten bizony 
elhiszem, de kegyetlen leszek” szabályozási modell. 
 
Ez a korlátozási rendszer viszont nem elız meg 
semmilyen spekulatív földszerzést, hiszen 
-bizonytalan feltételeken nyugszik, nem létezı 
agrárüzem termıföldigényét elégíti, illetıleg nem 
tudni milyen termelési igényt elégít ki, bevalláson és 
ígéretekre alapoz, mővelési képesség helyett esetleges 
szándékra, 
-nem kell tényleges agrártevékenység, amelyet a 
tényleges árbevétel az indikátora, elegendı annak 
„lepapírozása” is, így az igazgatási korrupció 
melegágyát jelenti,  
-nem az agrárüzem a szabályozás tárgya, ami nélkül a 
saját munkán alapuló mővelés egyértelmően 
lehetséges, és egyben szőkíti is a spekulatív 
földszerzést, hanem ígéret a föld rendeltetés szerinti 
mővelésére. 
-a termıföld az agrárüzemtıl korlátozás nélkül 
elválasztható, önállóan forgalmazható, 
következésképpen spekuláció tárgyává tehetı. 
-a termıföld akadály nélkül, agrárhasznosítási 
szempontokat nem érvényesítı szabályozási közegben 
parcellázható, darabolható, így kivonható az 
agrárhasznosítási szabályozás körébıl, 
-nem világos, illetıleg a szerzés helyétıl elszakított 
ellenırzési rendszeren (megyei szintő FVM Hivatal 
környezettanulmányának tartalma) alapul, idıben (a 
szerzést követıen a már fenn álló tulajdon, használati 
jog alapján)  utólag hat, 
-nem egyértelmő tartalommal ( akár ésszerő okok 
miatt is felhagyott termelés, spekulatív más célú 
használat eszközlése után) kétségbe vonhatóan hat.  

LESZŐKÜLT PÁLYÁN TÉTOVÁZVA 
 

A termıföldtulajdon kérdéskörét aránytalanul elıtérbe 
helyezı agrárpolitika egy tekintetben nem vitathatóan 
tematizálja a földtörvény szükségességét. Az 
Alkotmány Bíróság 1994. évi határozata51 a 
földtörvénynek a földforgalmi rendelkezéseit 
idıfüggvényhez kötötten találta az alkotmány 
rendelkezéseivel52 összhangban állónak. A hatályos 
földtörvény földforgalmi rendelkezései tehát az 
egykor felvetett alkotmányossági kérdések 
tekintetében - egy késıbbi idıpontban ismételt 
alkotmányossági felülvizsgálat során - minden külön 
további feltétel bekövetkezése nélkül, változatlan 
tartalommal alkotmánysértınek minısülhetnek. 
Ebben a tekintetben a hatályos földtörvény 
„alkotmányosan köztes, függı helyzetben” van, így 

large holding structure prevented. 
 
Instruments acting against fragmentation: a system of 
pre-emption options, especially with a view to the 
purchase of neighbouring holdings to add these to the 
original units; protection of collective purchase rights, 
special inheritance rules in agriculture, indirect 
limitations based on ownership, qualifications, quality 
of practice, residence and seat of business; ban on the 
full or partial separation of production from land; pre-
emption option with respect to the available parcels 
for the purpose of enhancing capacity; 
 
Instruments acting against concentration: limitation of 
the number of production units owned or used by the 
same entrepreneur, resulting in the quantitative 
limitation of land property and lease; limitation of the 
size of production units; limitation of the number of 
employees; anti-cartel rules; support to young 
agrarian entrepreneurs entering the market in order to 
purchase production units for them, and consequently 
land; unification of ownership and cultivation in the 
case of production units; prevention of organizational 
monopolies or oligopoly situations; limitation and 
prevention of the buyout of production assets at low 
prices and the indebtedness of production units. 

 
2., Ensuring stable income for producers: by means 
of the administrative regulation of lease relations 
(lease for production and protection of landlords); so-
called owner protection rules (limitation and creation 
of an authorization system for encumbrance on the 
production unit and the land), promotion of 
independent farms and the development of a social 
layer of producers; limitation of spreading of wage-
based employment in agriculture. 

 
3., Property policy objectives: Within property policy, 
this involves the treatment of the lease system of 
agricultural land, effecting intervention at the levels of 
central, regional or even local regulation, to regulate 
lease relations relying on methods based on the lease 
period, lease fee, termination possibilities, the system 
of pre-emption options and the so-called utilization 
property right. Also, the direct ban or fiscal limitation 
of speculative or investment related land acquisition 
can be included among the property policy objectives. 

 
4., Family policy objectives:  these are closely related to 
objectives ensuring producers' income, including 
objectives protecting agricultural workers' family 
income, and, in an indirect manner, the cohesion of 
their families. These could also be considered 
structural policy objectives. Familiar instruments: pre-
emption options for relatives, but primarily family 
members with respect to the acquisition of land for 
production or other related cultivation purposes; 
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különösen az egyes személyek szerzıképességének 
megkülönböztetı szabályiban. 
 
Ezzel párhuzamosan a  Magyar Köztársaság 
csatlakozási tárgyalásain az Európai Unió a hatályos 
földtörvényi szabályozást tagság esetén - a derogáció 
idıtartamát most figyelmen kívül hagyva – a  Római 
Szerzıdésbe rögzített alapszabadságokkal 
ellentétesnek tekinti, így különösen a tıke áramlás 
szabadságának szerzıdéses szabályával, 
következésképen az hosszú távon semmiként sem 
tartható fenn. A nemzetközi szerzıdésben vállalt 
kötelezettség a magyar alkotmány folytán a belsı jog 
számára alapként, keretként jelentkezik. 
 
Ilyen belsı és külsı jogi környezetben kell a 
földtörvénnyel kapcsolatos jogi szabályozást 
elhelyezni. A földjogi viszonyok újraszabályozása 
azonban ettıl függetlenül sajátos magyar érdek, az 
elıbbiek csak siettetik annak újragondolt 
szabályozását. 
 
Ezen belül is alapkérdés, hogy a földtulajdon és a 
földhasználat a szabályozandó kérdés igazán vagy 
azok ugyan szabályozást igényelnek, de az egész 
agrárvertikum keretein belül kell azokat rendezni. 
 
Ha a földbirtok-politika önmagában, önön céljai által 
tételezetten vizsgált, továbbá elválasztott az 
agrárstruktúra, különösen az agrárüzemi rendszer 
strukturáltságának kérdéskörétıl, akkor csupán egy 
köldöknézı szabályozási illúziót követ, és ki van téve 
a hullámzó szakmai és politikai érdekek által 
gerjesztett indulatoknak. Utóbbi jól nyomon is 
követhetı az elmúlt választási ciklusok fényében, ahol 
a mezıgazdasági birtokstruktúra alakítását szabályozó 
törvény –tervezetek, a választói indulatok generálását 
is szolgálták, a „ kések élezése jegyében” a választási 
kampányok foglyául estek, és „földkérdésként” 
tematizáltan helyenként és idınként démoni 
látomásokban öltöttek testet.  
 
A termıföld tulajdonának és használatának 
szabályozása elsısorban agrárpolitikai (azon belül 
különösen mezıgazdasági struktúra fejlesztési és 
agrár-környezetvédelmi) célt szolgál, és ott az 
általában vett, önmagáért való hatékony földkészlet-
gazdálkodás  fogalma értelmezhetetlen. A földbirtok-
politika a mezıgazdasági hasznosítású - az ingatlan-
nyilvántartásban és a termıföld törvényben 
termıföldként definiált - földek tulajdoni és használati 
viszonyait fedi le, amelynek viszont a hatékonysági 
viszonyítási pontja az agrárüzem.  
 
A földbirtok reformnak is csak agrárpolitikai célokat 
lehet szolgálnia, ott is az üzemi struktúra kérdésének 
alávetetten. A földbirtok politika csak az agrárpolitika 

separate inheritance right of relatives and family 
members with respect to the agricultural production 
unit; purchase option for siblings; right of inheritance; 
yield-based system of holding evaluation; prevention 
of the separation of production unit from landed 
property. 
 
5., Objectives related to the structure of settlements 
and social policy: protection and creation of so-called 
multifunctional small and medium sized settlements 
based on independent producers, who are also owners 
and which are thus characterized by development 
capacity and multiple functions. Measures include the 
indirect limitation of the growth and spreading of' 
megapolis-es', the prevention of the impoverishment 
of rural populations, targeted intervention in 
ecological and mental environmental protection, and a 
settlement structure development policy, which draws 
upon all these elements. Within the network of 
villages, there is a distinction between the so-called 
scattered settlements (individual farms) and villages 
of closed development, the proportion of which is a 
function of the structure of production units. In 
relation to this, the Construction Act and the National 
Settlement Disposition and Building Requirements 
(OTEK) should be revisited, and the required holding 
restructuring should take place. 

 
6., Migration-related objectives: reduction of the so-
called “urban suction” effect through cohesion and 
regional programmes, in order to promote population 
retention ability by using agrarian policy means. 

 
7., Employment objectives: Instead of job creation 
from government resources, agricultural workers 
should be encouraged to organize their own 
employment, as well as, in an indirect manner, the 
employment of additional workforce. It is of crucial 
importance to prevent the creation of a stratum of 
wage-workers without proper qualifications and with 
low social standing. 

 
8., Hungary's international commitments: ownership 
and utilization rights of immovable assets and land, 
including arable land parcels (investment protection 
conventions, commitments under EU membership for 
national treatment, discontinuation of nationality-
based treatment with respect to residence, capital and 
goods; OECD agreement; other relevant rules under 
international law. 

 
In order to implement the above preferences, a system 
of official licensing should be introduced in order to 
facilitate fast and unambiguous implementation. 
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keretében szolgálhat természetvédelmi, táj és 
területfejlesztési célt. Lényegi tévedés a 
területhasználat és a területfejlesztés feladatának 
összekapcsolása a nemzeti földalappal, hiszen 
azoknak megvan a külön szabályozottsága, a külön 
közjogi beavatkozási rendszere, a hozzárendelt 
hatáskörökkel és eljárási szabályokkal.  

A TELEPÜLÉSI SZERKEZET VÁLTOZÁSA 
ÉS AZ ÚJ BIRTOKSTRUKTÚRA TÖRVÉNY 

A -mai agrárüzemi rendszert meghatározó- 
kollektivizálás alapgondolataként mesterségesen 
szétválasztott termelı külterületi mezıgazdasági un. 
nagytáblás földhasználat, illetve a belterületbe 
nyomott és diszpreferált (nagyságában 800-1500 nm 
területben  korlátozott) lakás, üdülı célú építési 
területhasználat modellje már a múlté az új építési 
törvény alapján, de az önálló farmgazdaságok építési 
igényeit még nem képes szabályba önteni. 
 
Az önálló egységként megjelenı egyszerre lakó-és 
gazdálkodási célú beépítési módok 
következményeként az új falusi település-szerkezet az 
un szórt település-struktúra irányában is nyitott kell, 
hogy legyen, szemben a mai inkább zártabb 
szerkezettel.  
 
Ez az építési szabályozásnak önállóan is nagy 
feladatot ad, hiszen a földméretek építési szempontú 
optimális kezelését is jelenti, a beépítési százalék, az 
üzemi központ, a telephelyek beépítési szabályozása, 
a szomszédjogi zavarok kezelése tekintetében. 

 
A MEGOLDÁS ÚTJAI 

 
A termıföldtörvény nem tartható szabályozási 
alapokon áll, azt egészében meg kell változtatni.  
 
A föld, mint termelési tényezı reallokációjába való 
szükségszerő állami (központi, regionális, helyi 
önkormányzati) beavatkozás sarok- és vonatkoztatási 
pontja a mezıgazdasági üzem és nem az egyes 
termelési tényezık külön-külön. Ha van is elkülönült 
szabályozás a termıföldre, annak a tulajdon 
korlátozásának alkotmányjogi korlátain túl az üzemi 
struktúra politikának alárendelten kell megtörténnie. 
Itt az alapkérdés az üzemi méretek kezelése.  

 
Külön agrárüzemi törvényt kell alkotni, és azon belül 
termıföld-forgalmi(tulajdon, illetıleg használati 
)rendelkezéseket elhelyezni úgy, hogy az egyszerre 
kezelni tudja a kitőzött szabályozási célokat, azonos 
elbánást biztosítson azoknak, akik Magyarország 
területén, meghatározóan személyes és családi 
munkaerı igénybevételén alapuló mezıgazdasági 

OUTSIDE THE SCOPE OF ACT ON ARABLE 
LAND REGULATION: THE ENCLOSED 

GARDENS, HOBBY PARCELS 
 

The parcels that are unsuitable for efficient cultivation 
from a production point of view are also outside the 
objective scope of a land act that is production 
oriented. Such parcels should be regulated separately. 
These include former 'closed yards', that is, parcels 
unsuitable for production or withdrawn from 
production in the course of settlement development, 
as well as backyards and hobby plots cultivated for 
recreational purposes, etc. The new land act should 
reconsider the regulation of such plots, the delineation 
of parcels to be left out of production, including the 
formulation of separate rules for this category. Such 
new regulation would achieve the twin objective of 
supporting rules: limiting the acquisition of arable 
land, and at the same time make it possible for all 
legal subjects to acquire land for such insignificant or 
recreational use, without any limitations. 
 

NEED FOR A 'NEW PARCEL LAW 

If the system of land property is based on production 
centres and premises, it follows naturally that a new 
'parcel law' needs to be created. This is a long-
standing demand, but has so far been left on the back 
burner, because of the type of holding structure that 
has evolved. Where the rational cultivation of parcels 
at the level of production is a function of regulation, 
the spatial distribution of various land parcels is a 
highly relevant question and point of reference even 
for the purposes of administrative intervention by the 
state. In this case the aim is not only to merge parcels 
into single units, but to structure them around 
production centres and premises. The aim and 
significance of land concentration is not the creation 
of larger parcels but the linking of holding 
concentration with efficient cultivation at the 
production level. 
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üzemet tartanak fenn, illetıleg alapítanak, és 
mezıgazdasági alaptevékenységükbıl (az elsıdleges 
feldolgozottsági fokig), illetıleg arra épülı rurális-, és 
agrárturizmusból árbevételük származik. 
 
Az üzemi székhely és telephelyek köré szervezıdı 
földbirtoklás és földtulajdon rendszere a cél. Az un. 
üzemi mővelés alá esı termıföldforgalmat 
mindenekelıtt az elıbbi agrárüzemhez kell rendelni, 
attól szabályként el nem lehet választani. Ezen e 
kereten belül érvényesíthetık a föld fekvése szerinti 
településen helyben lakás, a meghatározott 
üzemmérethez rendelt szaktudás, üzemi gyakorlat 
szempontjai, mint pozitív megkülönböztetések.  
 
Ennek megfelelıen szabály szerint nem termıföldet, 
hanem a mezıgazdasági üzemet, mint egészet, vagy 
annak leválasztható alkotó elemeit lehet 

- elidegeníteni, 
- örökölni, 
- használatba adni (pl. különösen 

haszonélvezetbe, haszonbérletbe), 
- biztosítékul adni  ( jelzálog,  floating charge), 
- arra végrehajtást vezetni. 

 
A MEZİGAZDASÁGI ÜZEM JOGI 

MEGHATÁROZÁSA 
 
A mezıgazdasági üzem fogalma nem elméleti 
definíció. Az üzem fogalmának szabatos 
elhatárolására az agrárjognak azért van szüksége, mert 
bizonyos jogokat csak az üzemnek ad, bizonyos 
kötelezettségeket csak az üzemre ró. Az agrárjog a 
mezıgazdasági üzem fogalmának meghatározásakor 
nem követi sem a közgazdaságtant, sem a 
közfelfogást, hanem e helyett sokkal inkább a 
statisztikai számbavételt és az adójogot. 
 
Tárgyi értelemben vesszük a mezıgazdasági üzemet, 
amikor annak átruházásáról, öröklésérıl, 
haszonbérbeadásáról, zálogosításáról, stb. beszél-
hetünk. A polgári jog szabálya szerint átruházni 
nemcsak dolgot, hanem jogot is lehet. A 
mezıgazdasági üzem a forgalom tárgya 
szempontjából dologösszességként értékelhetı, hiszen 
jogosultságok, részét nem képezik, azok kívül esnek a 
dolgok körén. A mezıgazdasági üzem a jövedelmet 
termelı és foglalkoztatást biztosító szervezet, illetıleg 
üzleti - gazdálkodói egység technikai oldala.  
 
A mezıgazdasági üzem nem azonos, de gyakran 
rokonjelenség a vállalattal. A mezıgazdasági üzem 
azonban a vállalattal, mint ökonómiai egységgel 
szemben technikai egységet valósít meg, de nem a 
vállalattól elkülönülten. 
A mezıgazdasági üzem nem azonos, de még csak 
nem is rokon a céggel. A cég a jogi individualizáció 

(the Golden Bull, in Hungary called Aranybulla, an 
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same is reiterated in the 2nd Decree of Ladislatis II 
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6 Endre Tanka: Landand expropriation (A föld és 
elsajátitás) p. 147. 
7 'We arrived at Trianon mostly because we neglected 
national land policy.”' Jeno Czettler; Agrarian policy 
((Agrárpolitika) Volume I., Stephaneun, Budapest 
1945. 
8 Hedemann, Justus Wilhelm: Die Fortschritte das 
Zivilrechts im XIX. Jahrhundert 117 L - Die 
Entwicklung des Bodenrechts von der französischen 
Revolution bis zur Gegenwart, Das materielle 
Bodenrecht; Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1930, p. 
35 
9 Hedemann: Die Fortschritte das Zivilrechts im XIX. 
Jahrhundert 117 L p. 81. 
10 Act XX of 1920. 
11 Beginning from 1942, courts did not have 
discretion over the consolidation of land holdings 
after the Minister's decision on utility and expediency, 
The instruction to start preparatory work for 
consolidation was given directly, and no court hearing 
took place. 
12 Act XXXVI of 1920; In the course of the land 
reform, 1.2 million cadastral acres were redistributed, 
of which almost 200,000 building plots were 
assigned, and 400,000 smallholders were given 
agricultural land of 1-2 cadastral acres. 
13 Decree No. 600/1945. ME., implemented by Act VI 
of 1945. The 1.9 million hectares of expropriated land 
v/as assigned to nearly 600,000 applicants. The 
minimum allocation size was 3 cadastral acres, the 
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average. 
14 In the course of the implementation of Decree No. 
600/1945. ME, 608,000 farmers were given a total of 
3.3 million cadastral acres (1.9 million hectares) of 
land, significantly increasing the number of holdings 
both under 5 c.a. (2.86 ha) and between 5-10 c.a. 
(2.86-5.75 ha). 
15 E.g. 'obschina' in Russia and 'zadruga' in 
Yugoslavia. 
16 Decree 18.075/1951. FM., Act 15 of 1956, and Act 
XXIV of 1959. 
17 Decree-Law No. 7 of 1959; Act IV of 1967 on the 
rules of asset contribution; Act 24 of 1959 on the rules 
of land regulation. 
18 Act IV. of 1967 arable land use and land ownership 
of agricultural cooperatives; in the case of the 
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eszköze, a vállalat jogi megjelenítése, a jogok és 
kötelezettségek, a jogképesség jogi-intézményi 
elıfeltétele. Az üzem nem feltétlenül keletkezik a 
cégen belül, hiszen lehet olyan cég, amelynek például 
csak biztosított vevıköre van, de nem bír üzemmel, 
mint technikai elemmel. 
 
A mezıgazdaságban az üzem dologi összetevıi 
ingatlanok és ingók. Az ingatlanok közül ki kell 
emelni a termıföldeket és a mezıgazdasági 
tevékenységhez emelt épületeket, építményeket, 
kiépített földrészleteket. Az ingók közül a termények, 
állatok, felszerelések a meghatározóak, ingók esetén a 
termelési, feldolgozási eljárások a fontosak a 
szabályozás tárgya szempontjából. 
 
A mezıgazdasági üzem nem egységes dolog, hiszen 
nem természeti fejlıdés eredményeként létesült és 
alkotó elemei önálló létüket nem vesztették el, 
tárgyilag oszthatók. 

A mezıgazdasági üzem alkotóelemei, 

-termıföldek, mint földrészletek, 
-más ingatlanok 
-épületek, mint egyéb önálló ingatlanok, 
-építmények, berendezések, mint alkotórész, 
-gépek, berendezések, mint tartozékok, 
-anyagok, 
-állatok, 
-növények. 
 
A termények, mint ingók csak akkor tartozékai a 
mezıgazdasági üzemnek, ha az üzemi tevékenység 
folytatásához szükségesek (állati takarmány, vetımag, 
termésnövelı szerek) és csak az ahhoz szükséges 
mértékben. Az ezt a mennyiséget meghaladó 
termények, termékek önálló, egyszerő dolgok. Nem 
elég a gazdasági cél általi meghatározottság, 
szükséges a térbeli-fizikai viszonylat, egység is. Ez 
annyit jelent, hogy a tartozéki minıségő ingóknak a 
mezıgazdasági üzem területén kell lenniük. A 
fertilizáló szerek annyiban minısülnek tartozéknak, 
amennyiben a mezıgazdasági üzem rendes mőködése 
során keletkeznek, de függetlenül a mennyiségüktıl. 
 
Az agrárüzemtörvény53 úgy kezeli az EU polgárok 
szerzési korlátait, hogy egyszerre szolgálja a magyar 
termelıket is, nincs kettıs mércére szükség, de 
biztosíthatók a hazai termelık településeken belüli 
elınyei. 
 

A JOGI SZEMÉLYEK KÖRÉNEK 
ÚJRAGONDOLÁSA 

 
AZ EU-s, illetıleg külföldi polgárok korlátozása 
helyett elınybe hozni azokat a jogi személyeket, akik 
távlatos célokat szolgálnak és egyben nemzetközi 

termination of membership in the co-operative, the 
parcel was redeemed and taken into the property of 
the cooperative. 
19 Act I. of 1987  on Land maintained the legal 
instrument of redemption but also allowed for a so-
called share exchange for land property. 
20 Section 13 of the Land Act. 
21 Section 19 of the Land Act. 
22 The combined value of all agricultural assets is 
HUF 500 billion. Of that sum, 22% corresponds to 
private holdings, 58% to co-operatives, and 20% to 
state-owned holdings. By comparison, 15% of 
national agricultural production comes from state-
owned holdings, 50% from co-operatives, and 35% 
from small, private units. 
23 Section 28 of Act I of 1987 maintains a land 
contribution obligation with a view to the creation of 
large holdings, but permits the transfer of 
proportionate land property, encumbered with the co-
operative's pre-emption option. 
24  Act XIX of .1989 on arable Land became effective 
on 1st July 1989. Section 15 of Act XIX of 1989, 
coming into effect 1st March 1990. 
27 The state organs as trustees of state-owned 
property, is entitled to disposal (to posses, to use, and 
to alienate) over the ownership of real property based 
on authorization by the Asset Handover Committee 
(VAB).  
28 The number of self-employed persons in agriculture 
grew from 27,000 to 73,000, but the share of 
households with income from agriculture shrank from 
70% to 55%. In 1986-87, 38% of the 15-74 year-old 
age group was involved in agricultural activities 
generating supplementary income on an average day, 
while the same rate in 1999-2000 was no more than 
24%.  
29 Most of these statements were taken from a study 
received in manuscript from Dr. Sandor Elek. 
30 Data from the publication 'Hungary's agriculture in 
2000: regional figures', based on the results of the 
agricultural survey of 2000. Statements from a study 
received in manuscript from Dr. Sandor Elek. 
31 Act LV of 1994. on arable Land 
32 Statements concerning family holdings based on the 
study received in manuscript from Dr. Jozsef Alvincz. 
This category was characterized by a typical holding 
size of 20 hectares, this being the approximate size of 
most of the holdings. (There were 47 holdings of 20 
hectares, corresponding to 3-5% of the sample.) 
33 The concept of a production unit, including a 'large 
production unit, or latifundiums ' is not a legal but an 
economic category. It is independent of the subject of 
the property relationship. 
34 Section 6 (1) of the Land Act stipulated rules on the 
acquisition of land by pasture and forest holding 
communities, but was repealed by Section 2 of Act 
CXVII.of 2001. 
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kötelezettségvállalások sérelme, EU szerzıdés 
sérelme nélkül kivételi listára tehetık. 
 
Az erdı- és legelı birtokossági társulatok (fontos 
lenne az legelı birtokossági törvény megalkotása míg 
nem késı) szerzıképességének újraszabályozása. 
Meggyızıdésem, hogy mind az erdık mind a legelık 
körében a közbirtokosságok önálló – tagjaik 
tulajdonszerzését is kizáró - tulajdonszerzése egyike 
volt a legszerencsésebb tulajdoni formáknak a véges 
ökoszisztémák védelme kapcsán. A közbirtokosságok 
közjogi elemeit kell tovább erısíteni, és ilyen módon 
kizárni a visszaélésszerő jogügyleteket.  
 
A közbirtokosságok földszerzési privilégiumainak a 
jogalkotó, illetıleg a különvéleményt megfogalmazó 
alkotmánybíró által is félreértett értelmezése 
odavezetett, hogy a 35/1994. sz. AB határozatnak való 
megfelelési törekvés miatt a közbirtokosságok 
kikerültek a termıföldszerzıképes alanyok körébıl.54 
(Szerzési képességnek a közbirtokosság célja szerinti 
mővelési ágra: erdıre, legelıre szőkítésével, 
megszőnéskor vagyonfelosztás kizárása, a sajátos 
agrárüzem egyben tartásával, és annak forgalomba 
adásával.) Ezek igen könnyen megoldhatók 
szabályozástechnikailag. 
 
Kikerülhetetlenül bıvíteni kell a kivételi listát 
-szılıingatlanok esetén a hegyközségek, 
-közhasznú társaságok, vízközmő társulatok, 
alapítványok, intézeti jogállású közhasznú szervezetek 
(pl. egyetemek, kutató intézetek) alaptevékenységük 
szerinti mővelési ágra szőkített szerzési képességének 
megengedésével, ha mezıgazdasági termék elıállítás, 
alap- és alkalmazott kutatási tevékenységet végeznek. 
 
A szılıtermı területek megfelelı mővelését és ezáltal 
a minıségi bortermelés biztosítását hivatott 
elısegíteni a hegyközségek alapítása. A 
mezıgazdasági ingatlanok mővelési ágnak megfelelı 
hasznosításának ugyan nem elsıdleges eszköze a 
földhasználat meghatározott intézményhez kötése, 
ezentúl pl. elıvásárlási jog biztosítása. Erre 
vonatkozóan a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. 
törvény (a továbbiakban: Ftv.) is fontos 
rendelkezéseket tartalmaz. Ha azonban a szılıtermı 
területek megfelelı mővelésére pedig a 
hegyközségnek számos jogosítványa, így 
szılıtelepítés, kivágás, mővelésiág-változás 
engedélyezése biztosított, akkor nehezen érthetı, hogy 
az ennek alapjául szolgáló önálló tevékenységhez a 
termıföldszerzés miért kizárt. 
 
Ezek a módszerek egyben a hazai termıföldvásárlók 
körét bıvítenék, egy részük eleve versenyképes lenne 
az EU polgárokkal is, egyben a szakszerő és 
környezetkímélı mezıgazdálkodás is biztosítható 
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lenne. 
 
A szövetkezeteknél a szerzési tilalmak alóli kivétel 
lehetne szelektív, így például a jogcímek szerint, a 
szervezetek taglétszámához kapcsoltan (a szervezet 
olyan mértékben szerezheti meg a földtulajdont, 
amennyire a taglétszáma alapján a szerzıképes tagok 
szerzıképessége még lehetıvé teszi stb…) azzal a 
feltétellel, hogy nem alakulhatnak át gazdasági 
társasággá. Ezért külön agrárszövetkezeti törvényt 
alkotni, amely egyfelıl üzemkiegészítı, másfelıl 
kifejezetten foglalkoztatási kötelezettségre épülı 
munkamodellre méretezni. Kombinálni a családi 
gazdaságok és az egyszerő szövetkezés termelési 
modelljét, mint pl. a GAEC-ben. 
 

EGY ÚJ AGRÁRSTRUKTÚRA-TÖRVÉNY 
SZEMPONTJAI 

 
1., Szőken vett struktúra-politikai célok: 
meghatározóan sajátmunkán alapuló, fejlıdıképes 
agrárüzemi rendszer kialakítása. 
 
Az agrárpolitikai cél a monokultúrás termelési arcú, 
tömegtermékeket nagy mennyiségben, nagy 
környezeti kockázatokkal elıállító, a termelési 
igazgatási feladatokat bürokratikusan centralizáló, a 
foglalkoztatási feladatokat nem vállaló, egyben az 
agrárcsapok ellenırzés nélküli leszívását tökélyre 
fejlesztı nagybirtok egészségtelen túlsúlyát 
megszüntetni. Ezzel együtt korrekciós jelleggel egy 
önfejlıdésre képes, családi önfoglalkoztatást is 
biztosító középbirtokosi, illetıleg kisbirtokosi 
agrárbirtok kialakítása. 
 
A földtulajdon-forgalom szabályozási lehetıségeinek 
korlátait, illetve hatásait vizsgálva az alábbi egymást 
részben kiegészítı másrészt keresztezı célokat kell és 
lehet érvényesíteni. 
-az elaprózódott kisbirtokok megszüntetése, illetıleg a 
nagybirtokrendszer konzerválásának, illetve 
kialakulásának megakadályozása; 
 
Eszközök a szétaprózás ellen: 
-az elıvásárlási jog rendszere, különösen a 
szomszédos birtokok üzemkiegészítési célú vásárlási 
joga, 
-az állami, illetve köztestületi vételi jogok rendszere, 
-különös mezıgazdasági öröklési jog, 
-üzemtulajdonosi, szakképzettségi, üzemi gyakorlati 
minıséghez, lakhelyhez, illetıleg székhelyhez 
kapcsolt közvetett korlátozások, 
-üzem és földterület akár részleges szétválasztásának 
tilalma, illetıleg korlátozása, az üzemi kapacitást 
szolgáló szabad földterületek megvásárlásához  
kapcsolódó elıvásárlási  jog. 
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Eszközök a koncentráció ellen: 
-azegy vállalkozó tulajdonában, illetıleg 
használatában lévı mezıgazdasági üzemek számának, 
következésképpen a földtulajdon és haszonbérlet 
mennyiségi korlátozása, 
-az üzemnagyság korlátozása, 
-a foglalkoztatottak számának korlátozása, 
-kartell-tilalmi szabályok érvényesítése 
-az agrárpiacra belépı ún. fiatal mezıgazdasági 
vállalkozók támogatása üzemvásárlás, 
következésképpen termıföld vásárlás elısegítésére, 
-az állami, illetve egyéb mezıgazdasági alapok 
elıvásárlási, vételi jogának biztosítása. 
- az üzemi tulajdon és használat egyesítése,  
-a szervezeti monopóliumok, oligopol helyzet 
kialakulásának megakadályozása, 
-az üzemi javak alacsony árú kivásárlásának, az 
üzemek eladósodásának korlátozása és 
megakadályozása, 

 
2., A termelıi egzisztenciák biztonsága, ebbe 
illeszthetı: -a haszonbérlet közjogi szabályozása 
(üzembérlet és bérbeadók védelme) 
-ún. gazdaadós védelmi szabályok (az üzem, ezen 
belül a termıföldföld megterhelésének korlátozása, 
illetve engedélyezési rendszerbe vonása) 
-az önálló farmgazdaság, az ajánló gazdálkodói réteg 
kialakulásának elısegítése, 
-a mezıgazdasági bérmunkásság elterjedésének 
korlátozása, 

 
3., Tulajdonpolitikai célok: A tulajdonpolitikán belül 
a mezıgazdasági haszonbérleti rendszer kezelése, 
amely központi, illetve regionális, esetleg helyi 
hatósági szabályozás szintjén nyúl bele az üzemi 
bérletekbe a bérleti idı a bérleti díj, a felmondási 
lehetıségek, az elıvásárlási jogok rendszere, az ún 
használati tulajdon kialakítása módszerével. 
Ugyancsak a tulajdonpolitikai célok körébe sorolható 
a spekulációs és tıkebefektetési célú földvásárlások 
közvetlen kizárása, vagy fiskális eszközökkel történı 
korlátozása. 

 
4., Családpolitikai célok: közvetlenül kapcsolódnak a 
termelıi egzisztenciát biztosító célokhoz és a 
mezıgazdaságban foglalkoztatottak családi 
egzisztenciáját, de közvetetten családi kohézióját 
védelmezı célok. Egyben struktúrapolitikai céloknak 
is minısíthetık. 
Ismert eszközök: 
-rokonok, de elsısorban családtagok üzemi, vagy 
üzemhez kapcsolódó termıföld vásárlásra irányuló 
elıvásárlási jog, 
-rokonok, családtagok külön öröklési joga a 
mezıgazdasági üzemre, 
-a testvér vételi joga, öröklés joga, 
-a birtokértékelés hozamelvő rendszere, 
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-az üzem és a földtulajdon szétválasztásának 
megakadályozása, 
-az eladósodás kizárása, megelızése, (megterhelési 
maximumok, engedélyezési rendszer, privilegizált 
hitelnyújtók szabályozott hitelügyleteinek 
kialakítása). 

 
5., A településszerkezeti, rétegpolitikai célok: Az 
önálló és tulajdonos gazdálkodókra épülı 
következésképpen fejlıdıképes és funkcióhordozó, 
ún. multifunkcionális kis- és középtelepülések 
védelme és kialakítása. Ebbe a körbe tartozik a 
megapoliszok terjedésének, számunk növekedésének 
közvetett korlátozása, a falusi pauperizáció 
megelızése, az ökológiai és mentális 
környezetvédelem tudatos állami eszközrendszere, az 
ezeken nyugvó településstruktúra fejlesztés. A falvak 
rendszerén belül az üzemi struktúra hatására is 
befolyásolt ún. szétszórt, vagy tanyasias, illetıleg a 
zártrendszerő falvak sokasága. Az ezzel kapcsolatos 
alapfeladat a Építési tv. és az OTÉK újragondolása, a 
szükséges birtokrendezés ehhez kapcsolása. 

 
6., Migrációs célok: a városi elszívóhatás 
csökkentése, a kohéziós és regionális programokon 
keresztül a népességmegtartó képesség növeléséhez 
való agrárpolitikai hozzájárulás 
 
7., Foglalkozatás-politikai célok: Az állami 
költségeket igénylı munkahelyteremtés helyett a 
mezıgazdasági foglalkozásúak támogatása önálló 
foglalkoztatásuk megszervezésére ezen keresztül 
közvetetten az általuk kezelhetı munkaerı szükséglet 
megszervezése. Lényeges szempont a képzetlen és 
többnyire morálisan deklasszálódó bérmunkás réteg 
kialakulásának megakadályozása. 

 
  8., Magyarország nemzetközi kötelezettség 
vállalásai; az ingatlanok, a föld, ezen belül a 
termıföld tulajdonára ás használati jogaira (beruházás 
védelmi megállapodások, EU csatlakozással járó 
kötelezettségek, a nemzeti elvő elbánás megszüntetése  
a letelepedés és a tıke- és áru, OECD megállapodás , 
egyéb vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás.) 
 
Mindezeknek a földforgalmi preferenciáknak az 
érvényesítéséhez hatósági engedélyezési rendszert kell 
bevezetni, mert csak ezáltal érvényesíthetık gyorsan 
és egyértelmően. 
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A BIRTOKSZABÁLYOZÁSI KÖRBE NEM 
VONT TERMİFÖLDEK? MINT A HOBBY-

KERTEK (ALANYI JOGOK A HOBBY-
TELKEKRE) 

 
Az üzemi szempontból hatékony használatra 
alkalmatlan termıföldek (volt zártkertek, zártkerti 
jellegő földhasználati zónák), a fenntartásra nem 
érdemes mérető üzemek kívül esnek egy üzemi 
vonzáspontú földtörvény tárgyi hatályán.  
 
Ilyenek a régi zártkerti földek, nevezetesen az üzemi 
használatra nem alkalmas, vagy abból a körbıl a 
területfejlesztés által kivont területek, mezıgazdasági 
jellegő, rekreációs céllal kihasznált hobby-telkek  
stb... önálló földigazgatási szabályozást kell, hogy 
nyerjenek. Az új földtörvény feladata a zártkerti 
földek szabályozásának újragondolása, az üzemszerő 
mővelésbe nem vonható földek meghatározása, arra 
külön szabályozás kialakítása.  
 
Ez a földhasználati formának az újra szabályozása 
egyszerre két dolgot tesz lehetıvé: 
-alátámasztja egyfelıl a mezıgazdasági 
szakképzettséghez és hivatásszerő mezıgazdasági 
tevékenységhez, a  települési helyben lakáshoz és 
székhelyhez kötött mezıgazdasági üzemhez kapcsolt 
termıföld-tulajdonszerzést, mint korlátozó szabályt, 
-lehetıvé teszi másfelıl minden jogképes személy 
számára a termıföldszerzést is a bagatell használat és 
a hobbi szintjén mindenféle korlátozás nélkül a 
területi mérték korlátozásával. 

 
EGY ÚJ FÖLDTAGOSÍTÁSI TÖRVÉNY 

SZÜKSÉGESSÉGE 
 

Az üzemi székhely és telephelyek köré szervezıdı 
földbirtoklás és földtulajdon rendszere természetes 
igényként veti fel, és egyben valódi értelmet ad a 
régen szorgalmazott, de a kialakult birtokstruktúra 
okából lebegı, un. földtagosítási törvény 
megalkotásának. Ha a földbirtokok üzemi szintő 
racionális használata a rendezés célfüggvénye, akkor 
az egyes földrészletek térbeli elhelyezkedése - az 
állami közjogi beavatkozás szempontjából is - 
releváns kérdésfelvetés, és egyben viszonyítási alapot 
is kap. Ebben az esetben nem pusztán egy tagba 
terelésrıl van szó, hanem az üzemi központok és 
telephelyek köré terelésrıl van szó. A 
földkoncentráció célja és értelme nem az önmagáért 
való nagytáblásítás , hanem a hatékony üzemi szintő 
és aköré szervezett földhasználat összekapcsolása a 
földbirtok-koncentrációval. 
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HIVATKOZÁSOK 
 
1. A föld, illetıleg  javainak elsajátítását sajátosan 
szabályozz az archaikus zsidó jog: minden hetedik 
évben az un. Sabbat-évben a mezıkön termı termést 
bárkinek joga volt elvenni; minden ötvenedik évben 
az un. Jubel-évben a föld visszaszállt eredeti 
tulajdonosára. Negro, Francos: Das Eigentum 
(Geschichte und Zukunft; Versuch einen Überblick) 6. 
és 9. o.; C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
München und Berlin, 1963. 
2Vinogradoff, Paul: Outlines ofHistorical 
Jurisprudence Vol 2. The Jurisprudence of the Greek 
City (Oxford University Press, 1922) 198. o. 
3 Marton Géza: A római magánjog elemeinek 
tankönyve. Institúciók (Debrecen, 1947) n. 307.) 
4 Tacitus: Germánfa, 26o. Tacitus összes mővei, 
Szukits Könyvkiadó, Szeged, 1998. 25-37. o.  
5Wiegand, Wolfgang: Zur theoretischen Begründung 
der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: 
der abstrakte Eigentumsbegriff (in: Wissenschaft und 
Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert - Die 
rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung des 
Grundeigentums und Grundkredits (Vittorio 
Klossmann, Frankfurt am Main, 1976 Bd. III. p. 118-
155.) 122. o. 
6 Az úrbéri rendezéskor legalább 3, de esetenként 12-
15 dőlıben kapták földjeiket a volt jobbágyok. Ez a 
szétszórtság 8-36 kh (4,6 - 20,6 ha) nagyságú 
ingatlanokat eredményezett. Örökösödéssel, 
vásárlással, eladásokkal további elaprózódások 
következtek be és ugyanezt idézték elı a földbirtok 
helyesebb megosztását célzó 1920. évi XXXVI. tc., az 
1936. évi  XXVII.tc., az 1939. évi IV.tc. 1940. évi IV. 
tc., és 1942. évi XV.tc.-k is, végrehajtásuk során.  
7 Szent István II. Törvénykönyvének 5. fejezete már 
szól ,,a király engedelmérıl, hogy „tulajdonát” 
mindenki bírhassa”, de a földrıl kifejezetten itt még 
nem rendelkezett. I. Kálmán I. könyve ,,az egyháznak 
boldog István királytól rendelt adományokról” ír. A 
15. fejezet ,,mindennemő adományok 
visszafoglalásáról, kivéve Szent István adományát” 
rendelkezik. Külön szól a 17. fejezet arról, hogy a 
,,szılık, házak és földadományok bántatlan 
maradjanak. Ami szılıt, házat és földet a királyok 
adtak valakinek, annál maradjanak.” A 19. fejezet a 
kiőzött lakosok földjeirıl rendelkezik úgy, hogy ,,a 
régi lakosok, akiket kiőztek, ha másutt földjük 
nincsen, térjenek vissza.” II. Endre 1222-ben kiadott 
Aranybulla birtokjogi rendelkezései között a 4. 
cikkely leszögezi, hogy a ,,nemesség az ı marhájával 
és birtokával szabad legyen”. 
8II. Endre 1222-ben kiadott Aranybulla birtokjogi 
rendelkezéseket is tartalmaz a külföldiek 
földbirtokszerzési tilalmáról: „ Birtokot az országon 
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kívül lakó embernek ne  adjanak. Ha valamelyest 
adtak vagy eladtak, azt a haza fiai válthassák meg.” II. 
Ulászló 1492. évi II. dekrétumában lefekteti, hogy 
,,külföldiek részére nem szabad egyházi javadalmakat 
adományozni, az adományozottakat, ha az illetık 
felhívatván nem jönnek be, hogy ott lakjanak, el kell 
tılük venni”. Habsburg Albert az idegenek 
tulajdonszerzését korlátozza az 1439-ben kiadott 
dekrétumával. ,,A birtokokat nem kell idegeneknek 
adományozni, és az ország lakosoknak szolgálatok 
fejében, és nem pénzért kell adni”. I 
9 „1848 földbirtok-számait amiatt érdemes 
felidézi, mert a késıbbi ún.„földreformokkal” 
(ideértve az 1989 utáni fölprivatizációval) való 
összehasonlításból kitőnik, hogy a földkérdés 
megoldásának modern kísérletei minıségileg jóval 
alatta maradtak a feudalizmus méhében fogant 
forradalmi földreformnak.”  Tanka Endre A föld 
és elsajátítás 147. old. 
10 Forrás: Varga János: A jobbágyfelszabadítás 
kivívása 1848-ban. AK Budapest, 1971. 344.o. 
11 „Trianonhoz bennünket jórészt a nemzeti 
birtokpolitika elhanyagolása vitt.” Czettler Jenı: 
Agrárpolitika I. kötet Stephaneun, Bp. 1945. 
 Ennek ellenére a XX. század elején már 
megfigyelhetı bizonyos állami birtokpolitikára 
való törekvés és - ami számunkra szakmai 
szempontból ma is iránymutató lehet – a polgári 
tagosítás kiforrott filozófiája valamint 
következetesnek mondható lebonyolítási rendje.A 
polgári tagosítást elrendelı 1908. évi XXXIX. 
törvény részletesen szabályozta a Magyarországon 
elindítandó birtokrendezés végrehajtásának jogi, 
szervezeti, pénzügyi rendszerét. 
12 Hedemann, Justus Wilhelm: Die Fortschritte des 
Zivilrechts im XIX. Jahrhundert II/ 1. - Die 
Entwicklung des Bodenrechts von der franzözischen 
Revolution bis zur Gegenwart, Das materielle 
Bodenrecht; Berlin, Carl Heymanns Verlag, 1930) 35. 
sk. o.)   
13Hedemann: i.m. 81 o.  
14 A miniszter ki is adta a tagosítást részletesen 
szabályozó 10/1909: 20/1909: 30/1909: 
40/1909:50/1909: és 60/1909. igazságügyi Miniszteri 
rendeleteket. További Igazságügyi Miniszteri 
rendeletek kibocsátására került sor 1928-ban, és 1935-
ben /5000/1928. IM.r.34700/1935.IM.r./. A II. 
világháború elıtti utolsó jelentısebb rendelkezés az 
1942. évi XVI. tc. volt. 
Ezen rendelkezések szerint a korábbi, kizárólagos 
bírósági  hatáskörök ("megengedhetıségi", illetve 
"kifejtési" kereset) megváltoztak,  és a bírósági eljárás 
elé egy közigazgatási  eljárást iktattak, melynek során 
a földmővelésügyi miniszter határozott /kérelemre/ a 
tagosítás hasznosságáról és célszerőségérıl. 1909-tıl 
a földmővelésügyi miniszter ezen döntésén túl a 
tagosításra további befolyást nem gyakorolt. 
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15 1920. XX. Tc.  
16 1942-tıl a bíróságoknak a miniszter hasznossági és 
célszerőségi döntése után nem volt mérlegelési 
jogkörük a tagosítás elrendelhetıségérıl. Közvetlenül, 
tárgyalás tartása nélkül elrendelték a tagosítási 
elımunkálatokat. 
17 1920. XX. Tc. 87.§.-a.”Bármely ingatlan 
tulajdonosával kötött jogügylet alapján  a 
telekkönyvbe be lehet jegyezni, hogy az ingatlan és 
esetleg haszonélvezete is csak a földmővelésügyi 
miniszternek vagy az általa kijelölt hatóságnak vagy a 
Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége , 
Országos Hitelszövetkezeteknek hozzájárulásával 
terhelhetı meg vagy idegeníthetı el.” 
18 1920. évi XX: tc. 16.§.”„ amennyiben ez a törvény 
másként nem rendelkezik az államot földbirtok-
politikai célokra minden mezıgazdasági ingatlan 
elidegenítése esetén ennél a törvénynél fogva 
elıvásárlási jog illeti meg 
Az elıvásárlási jogot a telekkönyvbe bejegyezni nem 
kell, az telekkönyvi bejegyzés nélkül is hatályos 
mindenkivel szemben, így más törvényen alapuló 
elıvásárlási jogosulttal szemben. Kizárt az 
elıvásárlási jog:  
felek egyike a   Magyar Földhitelintézet Országos 
Szövetsége,Országos Központi Hitelszövetkezet. 
Elidegenítı és szerzı egymásnak egyenes ágon 
rokonai, testvérei, unokatestvérnél nem távolabbi 
rokonai, törvényes házastársak. Megszerzett föld a 
szerzı egyéb mezıgazdasági ingatlanával együtt az 
ötven holdat nem haladja meg., vagy  meghaladja, de 
a szerzı fél egyúttal földmőves, gazdatiszt, okleveles 
vagy hivatásos gazda, az említett személyek 
házastársa, özvegye. Árvája. 
19 Az 1920. évi XXXI. Tc. 88.§.-a alapján nyilvános 
számadásra kötelezett vállalat vagy egylet, bármely 
kereskedelemi társaság, alapítvány vagy más hasonló 
jellegő intézmény, egyházi javadalom, testület,, 
közbirtokosság vagy más közösség vagy általában  
jogi személy ingatlant csak az Országos Földrendezı 
Bizottság hozzájárulásával szerezhet. Az OFB 
jogkörét 1928. évi XLI. Tv. 6. §.-a alapján az FM 
miniszter vette át. Erdıre: 1939. évi XXVII. Tc. 81.§. 
20 1928. évi XLI: tc. 6.§ (2) bek. alapján a gazdasági 
szakképzettséggel bíró egyén birtokát 200 holdnál 
nem nagyobbra akarják kiegészíteni, akkor hatóság a 
jóváhagyást megadni köteles; a 6.§.- szerint az 
elidegenítı jogügylet tudomásulvételét közérdekbıl el 
kell utasítani, meg lehet tagadni ha az állam 
elıvásárlási jogát a FM miniszter nem gyakorolja, 
feltéve hogy a tudomásulvétel megtagadása az 
elidegenítı anyagi romlását nem eredményezi.  Ezért 
a telekkönyvi bejegyzésnél a vizsgálandó: 
 - az elıvásárlási jogról a FM miniszter lemondott 
- a jogügyletet a hatóság jogerısen tudomásul vette (  
( közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága), 
 - OFB panasz következtében a jogügylet hatósági 
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tudomásulvételre nem szorul. 
21 Az 1920. Évi XX. Tc. 76.§.-án alapuló 10 éves 
elidegenítési és terhelési tilalom a juttatott 
ingatlanokra. Az 1936.évi XXVII. Tc. 54. §.-a 32 évi 
elidegenítési és terhelési tilalmat írt elı. 
22 Ez a fejezet épít Kovách Imre által készített 
tanulmányok megállapításaira. A magyar 
agrárgazdaság és a vidéki társadalom átalakulásával 
foglalkozó társszerzıkkel közösen írt írásai nemrég 
jelentek meg “Hatalom és társadalmi változás. A 
posztszocializmus vége” címő kötetben, a Napvilág 
Kiadó gondozásában 
23 A reform során 1,2 millió kh. cserélt gazdát, 
amelybıl mintegy 200.000 házhelyet osztottak ki, és 
400.000 törpebirtokosnak juttattak egy-két holdas 
mezıgazdasági ingatlant. A végrehajtást külön erre a 
célra szervezett bíróságra, az Országos 
Földbirtokrendezı Bíróságra bízták. A 
nagybirtokosokat kártalanították, a juttatottaknak 
térítést kellett fizetniük. Az 1920-ban földhöz 
juttatottak tartozásait 1945 után rendezték véglegesen. 
24 600/1945. ME. Számú rendelet, amelyet az 1845. 
évi VI. tv. emelt törvényerıre. az 1,9 millió ha 
kisajátított földet mintegy 600.000 igénylı között 
osztották fel. A juttatás minimum 3 kh, maximum 15 
kh lehetett, az átlagos juttatás 5,1 kh volt.  
25 A 600/1945. ME.sz. rendelet végrehajtása során 608 
ezer birtokosnak közel 3,3 millió kh (1,9 mió ha) 
földet osztottak ki. Ezzel jelentısen növekedett mind  
az 5 kh (2,86 ha) alatti, mind az 5-10 kh (2,86 - 5,75 
ha) közötti gazdaságok száma. 
26 például az orosz obscsina, illetıleg a délszláv 
zadruga 
27 Az 1950-1956 közötti idıszakot az általános 
tagosítások, a termelıszövetkezetek, állami 
gazdaságok létrehozása jellemzi, melynek 
legfontosabb törvényi alapja a 18.075/1951. FM. 
rendelet, aztán az Elnöki Tanács 1956. évi 15. számú 
törvényerejő rendelete alapján 1957-ben kezdıdtek 
meg a földrendezések. 
28 Lásd ezzel összefüggésben az 1957. évi 10, 11. 
számú tvr.-t, majd az 1977. évi 27. számú tvr.-t a 
mezıgazdasági földek forgalmáról, az 1959. évi 24. 
számú, illetıleg az 1976. évi 26. számú számú tvr.-t. a 
földrendezésrıl. A mezıgazdasági kollektivizáció 
1961 végére fejezıdött be. A termelı szövetkezetek 
mővelésében levı terület 797 ezer hektárról 5313 ezer 
hektárra nıtt, a 0,5 hektárnál nagyobb egyéni 
gazdaságok száma pedig 1,366 ezerrıl 160 ezerre 
csökkent. A mezıgazdasági keresık összes keresın 
belüli aránya az 1961-es 37 százalékról 1965-re 27-re 
csökkent. A mezıgazdaságból a hatvanas évek elején 
mintegy 450 ezer ember lépett ki.  
29 A földreformot  végrehajtása során 617 ezer család 
átlagosan 3 hektárnyi földet kapott. Ekkor közel 
egymillió földmővelı család élt az országban, így 
többségük részesült a 100 hektárnál nagyobb birtokok 
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felosztásából. A földosztás eredményeként a 
földbirtok-struktúra meghatározó elemeivé az 5 
hektárnál kisebb egységek váltak.  
30A kommunista pártok parasztfóbiája az orosz 
kommunista párttól ered, amely valósággal rettegett a 
„paraszti tengerben” való elmerüléstıl, és az 
„ostromlott vár” pszichózisában fogalmazta meg 
politikai céljait, amelynek a likvidálásra való törekvés 
volt valódi vezérmotívuma. 
31 lásd errıl bıvebben az 1959.évi 7.sz tvr.; 1967. évi 
IV. tv  vagyonbeviteli szabályait. Továbbá az 1959. 
évi 24. számú tvr. földbirtokrendezı szabályait. 
32 A földtulajdon és a földhasználat 
továbbfejlesztésérıl szóló 1967. évi IV. törvény és 
végrehajtási rendeletei (35/1967.XII. Korm. rendelet 
és a 7/1967.X.24..MÉM.sz. rendelet). 
33 A törvény alapján a termelıszövetkezeti tagság 
megszőnése esetén a földet megváltás ellenében 
termelıszövetkezeti tulajdonba kell venni. Ennek a 
jogszabályi elıírásnak a következtében 1989-re a 
termelıszövetkezetek használatában lévı földek 
mintegy 50%-a szövetkezeti tulajdonba került. 
34 Az 1987. évi I. tv., ( Ftv.)1987. szept. 1-én lépett 
hatályba fönntartotta ugyan a megváltás 
jogintézményét, de már megengedte, hogy a közös 
használatban lévı föld tulajdonosa tagsági 
viszonyának fennállása alatt u.n. részarány csere 
címén a tulajdonában lévı föld tényleges 
használatához is hozzájutott, azaz a földjét a közös 
használat alól kivonhatta. Mindaddig, míg a 18/1992. 
számú AB határozat nem helyezi át a jogtörténet 
tárgyi körébe. 
35 Ftv. 13.§. 
36 Ftv.19. §-a szerint: a szövetkezet a termıföld 
tulajdonjogát az államra, szövetkezetre, jogi 
személyiséggel rendelkezı gazdasági társulásra 
ruházhatja át, más jogi személyre és magánszemélyre 
nem. A magánszemély termıföld tulajdonjogát csak 
olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában 
legfeljebb 6000 négyzetméter termıföld legyen." A 
magántulajdonban lévı tanya és a hozzá tartozó föld 
szabad forgalma adott, de annak a szövetkezetnek, 
melynek területén a tanya feküdt, törvényi 
elıvásárlási jogot biztosított. 
37 A mezıgazdasági vagyon összértéke 500 milliárd 
forintot tett ki. Ebbıl a magángazdaságok 22 %-kal, a 
szövetkezeti szektor 58 %-kal, az állami gazdaságok 
pedig 20 -kal részesedtek. Ettıl eltérıen alakult a 
mezıgazdasági termelés szintje szektoronként, hiszen 
állami 15 %-ban, a szövetkezeti szektor 5O %-ban, a 
kistermelıi üzemek pedig 35 %- ban járultak hozzá a 
nemzetgazdasági mezıgazdasági produktumhoz. Az 
élelmiszeripar Magyarországon ebben az idıszakban 
sajátos eltérést mutatott, nevezetesen állami tulajdonú 
volt az élelmiszeripar 75 °fa-a, szövetkezeti tulajdon 
23 %-a, és magántulajdonban az üzemek mindössze 3 
%-a volt. 
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38 Az 1989. évi XIX. törvény az Ftv. módosításáról. A 
törvénymódosítás viszonylag rövid elıkészítı munka 
után 1989. július 1. napjával lépett hatályba. 
39 Az Ftv. 28.§.-a fenntartja a nagybirtokképzı 
földbeviteli kötelezettséget, megengedi a részarány-
földtulajdon átruházását a szövetkezetet elıvásárlási 
jogával terhelten.  
40 1989. évi. XIX. tv. 15.§. 
41 1990. január 26-ai ülésén fogadta el az 
Országgyőlés a Földtörvény módosítását, amelynek 
kihirdetési napja 1990. február 14.-e volt. A 
törvénymódosítás 1990. március 1. napjával lépett 
hatályba. 
42 1949. évi XX. Tv. új  9.§.a 
43 A kezelı az ingatlan tulajdonjogát” - minden olyan 
esetben amely nem esik a vagyonügynökség 
hatáskörébe - a megyénként (fıvárosban) 
létrehozandó vagyonellenırzı bizottság 
jóváhagyásával gyakorolhatják.  
44 A kilencvenes években a mezıgazdasági önálló 
foglalkozásúak száma 27 ezerrıl 73 ezerre nıtt, míg 
ezzel egy idıben 70%-ról 55%-ra csökkent a 
mezıgazdaságban érdekelt háztartások aránya. 
Csökkent a mezıgazdasági munka elterjedtsége is a 
háztartásokban. 1986-87-ben még a 15-74 éves korú 
népesség 38%-a 1999-2000-ben már csak 24%-a 
végzett egy átlagos napon mezıgazdasági 
jövedelemkiegészítı tevékenységet (Harcsa 2000). A 
gazdasággal rendelkezık társadalmi tagozódását 
tekintve 2000-re mindegyik társadalmi csoportban 
csökkent a gazdasággal rendelkezık aránya, míg ezzel 
párhuzamosan jelentısen megváltoztak a férfi-nıi 
gazdasági szerepek. 
45 A megállapítások meghatározóan Dr. Elek Sándor 
által kéziratban átadott tanulmányon alapulnak. 
46 A táblázat és annak megállapításai Dr. Balogh 
Ádám által kéziratban átadott tanulmányán alapulnak. 
47 Az adatok a KSH "Magyarország mezıgazdasága a 
2000. évben -területi adatok-" c. kiadványából valók, 
mely a 2000 évi mezıgazdasági összeíráson 
alapulnak. A megállapítások Dr. Elek Sándor 
kéziratban átadott tanulmányán alapulnak.  
48 1994. évi LV. Tv. 
49 A családi gazdaságokra vonatkozó megállapítások 
Dr. Alvincz József kéziratban átnyújtott tanulmányán 
alapulnak 
50 „Tiltott bármely, mind a diszkriminatív, mind a nem 
diszkriminatív jellegő korlátozás. Azok a nem 
diszkriminatív intézkedések, amelyek a beáramló 
tıkemozgást korlátozzák, megengedettek, feltéve, 
hogy olyan objektív és állandó feltételeken alapulnak, 
amelyeket közzétettek és a közérdeket érvényesítı 
kötelezı elvárások támasztanak alá. Minden esetben 
tiszteletben kell tartani az arányosság elvét.” Ld  az 
EU Bizottság 97/C/220/O6. sz. közleményét. Az 
Európai Bíróság „a közérdeket érvényesítı kötelezı 
elvárások” fogalmáról kialakított jogértelmezését. 



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2007. 3. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

3/2007 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

46

Eszerint a gazdasági okok nem tekinthetık „kötelezı 
elvárásoknak”, mert e tárgyban kizárt bármely 
gazdasági szempontú értelmezés. Ld 17/92. no. Case 
ECR 1993. 
5135/1994. (VI. 24.) AB határozat  
5235/1994. (VI. 24.) AB határozat rendelkezı része „1. 
A termıföldrıl szóló, az Országgyőlés által 1994. 
április 6-án elfogadott, de még ki nem hirdetett 
törvény (a továbbiakban: Ftv.) korlátozó 
rendelkezései addig alkotmányosak, ameddig az 
elbírált korlátozások ésszerő indokai tárgyilagos 
mérlegelés szerint fennállanak. 
2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Ftv. 5., 
6., 7. és 9. §-a nem ellentétes az Alkotmány 9. § (1) 
bekezdésével, 13. § (1) bekezdésével, 14. §-ával, 56. 
§-ával és 70/A. § (1) bekezdésével. 
3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Ftv. 
13. és 14. §-a nem ellentétes az Alkotmány 9. és 70/A. 
§-ával. 
53 Az üzem, így a "nagyüzem" fogalma nem jogi, 
hanem gazdasági kategória, alanyhoz nem kötött, azaz 
a tulajdonjogi jogviszony alanyától független. 
54 Az Tftv. 6. § (1) bekezdésébıl a 
legelıbirtokosságok és erdıbirtokosságok 
tulajdonszerzését a 2001: CXVII. törvény 2. §-ával 
megállapított törvény szöveg hatályon kívül helyezte. 

 

 

1. számú táblázat
10 

 
Kategória 

 
Földmennyiség 
1200 
négyszögöles 

holdakban 

 
Százalékban 

A parasztok által 1848 elıtt 
megváltott földterület 

 
     261.000 

 
  1,89 

Jobbágyfelszabadítással 
paraszt-tulajdonná vált földterület 

 
10.251.000 

 
74,51 

Hovatartozás szempontjából 
tisztázatlan maradt földterület 

 
  1.956.000 

 
14,1 

A felszabadításból kirekesztett 
földterület 

 
  1.310.000 

 
  9,5 

Összesen: 13.788.000 100,00 
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2. számú táblázat Területi adatok46 

 

 

Megye Összes 
földterület e 

ha 

Összes 
szántó 

Sántó + kert 
e ha 

AMÖ-ben 
elszámolt 

szántó + kert 
e ha 

Hiányzó fel 
nem mért 

terület e ha 

Hiányzó fel 
nem mért 

terület 
% 

Összes 
szántó -
kertbıl 

gazdasági 
szervezet 

által használt 
% 

. 
Pest és Bp. 739,9 312,4 334,7 271,2 63,5 19,0 41,9 

. 
Bács-Kiskun 857,8 402,6 404,2 314,7 89,5 22,1 30,0 

. 
Baranya 443,5 229,8 234,8 194,3 40,5 17,2 57,7 

. 
Békés 539,6 414,6 417,0 350,0 67,0 16,1 37,6 

. 
Borsod 692,6 269,5 279,5 204,9 74,6 26,7 39,9 

. 
Csongrád 442,6 268,4 270,2 222,8 47,4 17,5 38,9 

. 
Fejér 466,0 263,4 268,0 225,8 42,2 15,7 51,0 

. 
Gyır-M-S. 409,8 225,7 237,2 198,1 39,1 16,5 47,6 

. 
Hajdú-Bihar 594,9 339,7 342,8 270,7 72,1 21,0 32,1 

0. 
Heves 378,4 162,9 167,0 120,9 46,1 27,6 38,3 

1. 
Szolnok 598,1 387,2 389,8 313,2 76,6 19,7 45,6 

2. 
Komárom-E. 220,4 107,2 108,6 95,3 13,3 12,2 56,3 

3. 
Nógrád 257,0 86,9 89,9 51,8 38,1 42,4 30,0 

4. 
Somogy 567,4 263,2 267,8 229,1 38,7 14,5 57,7 

5. 
Szabolcs-Sz. 623,2 304,0 305,7 235,9 69,8 22,8 16,4 

6. 
Tolna 344,6 215,0 218,6 193,1 25,5 11,7 47,0 

7. 
Vas 328,5 158,7 167,3 134,3 33,0 19,7 54,3 

8. 
Veszprém 369,2 163,9 177,7 129,3 48,4 27,2 46,7 

9. 
Zala 429,4 135,7 139,2 109,0 30,2 21,7 43,7 

Ország összes 9.303,0 4.710,8 4.820,0 3.864,4 955,6 19,8 1,5 
 

 
 
 

 


