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1. A törvényjavaslat – az elıterjesztı érvelése 
szerint – semmiben nem érinti a Tft hatályos anyagi 
jogszabályait a földtulajdon és a földhasználat 
alapvetı jogviszonyai tekintetében. Bár a 
módosítások valóban a földvédelemre összpontosí-
tanak, a részletekbıl kitőnik, hogy a jogalkotó – 
saját indokolásától eltérıen – nem egy kérdésben, a 
földtulajdonszerzés hatályos jogrendjén is 
változtatni kíván.  Nevezetesen: 
 
ad 4. §: A Tft módosítása az „ingatlanügyi hatóság” 
fogalmát használja (e törvényhelynél is) a nélkül, 
hogy arra meghatározást adna. Mivel mind eddig ez 
a földhivatal volt, a Tft 3. §-ában, a fogalom-
meghatározások közt, pótolni kell e mulasztást. 
 
ad 4. §: A javaslat megszőnteti azt az érvénytelen-
ségi okot, amelyet a Tft 25/A § (5) bekezdése a 
földhasználati szerzıdés bejelentésének elmulasztó-
jával szemben érvényesít. Az indok: ez „aránytala-
nul súlyos szankció”. 
 
 
ad 6. §: Ugyanebben a körben a javaslat megszőnteti 
a földhivatal (ingatlanügyi hatóság) arra fennálló 
kötelezettségét, hogy – a Tft 25/C. § (1) alapján – 
értesítenie kell az ügyészt, ha az ellenırzés során 
tudomására jut, hogy a földhasználati szerzıdést 
nem jelentették be. Indok: az ügyészségi gyakorlat 
ilyen jelzésekre általában nem tesz érdemi 
intézkedést és a bírság e nélkül is elég eszköz a 
törvényesség biztosításához. 
 
ad 7. §: Végül a javaslat – ugyancsak a semmis 
tulajdonszerzési jogcímek körében – egészében 
megszőnteti a Tft 25/D. § jogintézményét. Az utóbbi 
lényege egyrészt, hogy a tulajdonszerzési tilalmak és 
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1 According to the arguments of the proposer the 
draft doesn’t refer to Act’s regulations in force on 
land property and land use. Although the amendments 
truly concentrate on land protection, from the details 
it becomes clear, that the legislator wants – 
differently from his own justification – to change the 
valid legal system of acquisition of the ownership of 
arable land in several questions. 
 
 
ad § 4. The amendment of land law uses - also in this 
section - the term real estate authority without 
determination of its meaning. Till now it was the land 
office, therefore between the definitions in section 3 
this failure must be remedied. 
 
ad § 4. The proposal repeals that invalidity case, 
which is determined in Art. 25/A. Section 5 This 
section can be used against everyone, who has missed 
to report the contract on land use. The reason of 
repeal is the following: disproportionately heavy 
sanction. 
 
ad § 6. In connection with the aforementioned the 
proposal repeals the obligation of land office (Art. 
25/C Setion 1 of the land-law) to inform the attorney 
if the authority notices through its control, that the 
contract on land use hasn’t been reported. 
 
 
 
 
 
 ad § 7. And last the proposal repeals the use of Art 
25/D of the land law connecting to the null titles of 
acquisition of ownership of arable land. This section 
has two essentialities. First persons came under 
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korlátozások hatálya alá esı személyek az ıket 
érintı szerzıdést (ha az bármely, az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezhetı jogukra vagy 
kötelezettségükre kiterjed) kötelesek benyújtani a 
földhivatalhoz. Másrészt, a szerzıdés benyújtásának 
elmulasztását a Tft a létre nem jött szerzıdés 
jogkövetkezményével sújtja: az ilyen szerzıdést 
nem létezınek kell tekinteni, az ügyletkötı felek, 
pedig a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint 
kötelesek elszámolni kölcsönös szolgáltatásaikkal. 
Fontos, hogy e jogintézményt a Tft visszaható 
hatállyal vezette be, vagyis a bejelentési 
kötelezettség az 1994 VII. 27-tıl kötött, valamennyi 
szerzıdésre kiterjed. 
 
A fenti jogintézmény elvetésének indoka: az csak a 
„zsebszerzıdések” felszámolását célzó kormányzati 
feladat végrehajtása végett került a Tft-be, 
egyébként, pedig aránytalan és alkalmazhatatlan 
elıírásokat tartalmaz. Mindhárom, a fentiekben 
jelzett változtatás – a jogalkotó elıterjesztése szerint 
– legfeljebb formai módosulásnak tekinthetı, hiszen 
az indokolás külön hangsúlyozza, hogy „az 
elıterjesztés tartalmilag nem változtatja meg a 
tulajdonszerzésre és a földhaszonbérletre vonatkozó 
szabályokat.”  
 
Az elıterjesztésnek sem az indokai, sem az érdemi 
döntése nem fogadhatók el. Ami az indoklást illeti, 
nem helytálló, hogy a földtulajdonszerzéshez és a 
földhasználati szerzıdéshez főzött, fenti semmisségi 
okok tartalmilag nem érintik a tulajdonszerzést és a 
földhasználati jogcímeket: ellenkezıleg, épp azok 
lényegére vonatkoznak.  Ha ui. a Tft szerinti 
semmisségi okok elıállnak, úgy a tulajdonszerzés és 
a földhasználat jogalapja létre sem jöhet, mert a 
jogügylet a megkötésének idıpontjára visszamenı 
hatállyal érvénytelenné válik. (Ptk 200. § /2/ és 234. 
§ /1/) Valójában tehát az elıterjesztés nem egy 
formális kérdést, hanem az anyagi jogszerzés 
lényegi tartalmát kívánja – merıben ellentétes 
tartalommal – megváltoztatni. 
 
A jelzett semmisségi okok, illetve a létre nem jött 
szerzıdés intézményének törvényi eltörlése 
hallgatólag – ex lege - orvosolná a jogellenes, a 
törvényi tilalmakba és korlátozásokba ütközı, 1994. 
VII. 27. óta napjainkig megkötött jogügyleteket, 
amelyek a földtulajdonszerzésbıl kizárt jogi 
személyek és külföldiek javára – a Tft 
megkerülésével – földtulajdont biztosítanak. Egy 
ilyen törvényi fordulat megengedhetıségéhez 
figyelembe kell venni, hogy a hazai földpiacon – a 
Tft 2002. szeptemberétıl végrehajtott, különbözı 
módosításai és a Csatlakozási Szerzıdést 
végrehajtott, 2004: XXXVI. tv. külföldi 
magánszemélyek földtulajdonszerzése javára tett, 

prohibitions and restrictions on acquisition of 
ownership of arable land, must file that contract 
concerning to his/her rights or obligations, which can 
be registered in the land register. On the other hand 
missing report of the contract is sanctioned by land 
law with the following: the contract is treated as non-
existent and the parties must account for their mutual 
performances according to the rules of unlawful 
enrichment. It must be mentioned, that the land law 
introduced this regulation with retrospective effect, 
the obligation to report covers all contract concluded 
after 27th of August 1994.  
 
 
 
The reason of the rejection of these legal instruments 
is that it implements the governmental task to 
liquidate the concealed contracts, but the regulations 
are unenforceable and disproportionate. Regarding 
the proposal all three previous mentioned changes can 
be held as formal modification because the 
justification emphasizes specially the following: „the 
proposal doesn’t change the content of regulation on 
acquisition of ownership of arable land and on land 
use”. 
 
 
Neither the reasons, nor the decision on the merits can 
be accepted. Concerning the justification it is not 
acceptable, that cases of nullity, observed on the 
contracts of acquisition of ownership and land use, 
don’t refer to the legal grounds of acquisition of 
ownership of arable land and land use. On the 
contrary they handle the essentiality of these 
contracts. If the nullity cases occur according to the 
regulations of land law, then the legal ground of 
acquisition of ownership and land use can’t be 
established also, because the legal transaction will 
become invalid back dated to its signing. So the 
proposal wants to change not a formal question but 
the essential content of the right to acquisition to 
opposite direction. 
 
These repeal of nullity cases and of the system of 
non-existent contracts can repair in legal way 
implicitly – ex lege those unlawful, illegal, from 27th 
August 1994 to these days concluded contracts, which 
ensure – with eluding the land law – landed property 
for legal entities and foreigners closed out from the 
acquisition of ownership of arable land. To allow this 
legal change it must be taken into account that the 
legal entities’ and foreigners’ legal, illegal right to 
acquisition has changed up to the beginning of 2007. 
This can be owed to the several modification of land 
law accepted from 2002, and those regulations of the 
Act XXXVI of 2004 on implementing the Contract of 
Accession, which are for the benefit of foreigners’ 
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egyébként a közösségi jogba és a Szerzıdésbe 
ütközı rendelkezései következtében – 2007. elejéig  
hogyan alakult a jogi személyek és a külföldiek 
részben legális, részben illegális hazai földszerzése. 
A GSZÖ (Gazdaságszerkezeti Összeírás) adatai 
szerint már 2005. végén a külterület 28 százaléka 
jogi személyek – részben külföldiek – tulajdonában 
állt. Ezt döntıen az tette lehetıvé, hogy, egyrészt a 
Tft  3. § o/ pontja az egyéni céget is önálló 
vállalkozónak minısítette, így törvényes jogcímet 
adott a külföldi magánszemélynek (eredetileg: self-
employment farmer) arra, hogy kivételes 
földtulajdonszerzési jogcímét a jogi személyiségő 
vállalkozására is kiterjessze. Másrészt, a Tft  
elıvásárlási és elıhaszonbérleti szabályai egyaránt  a 
helyben lakás címén ( 3. § m/ pontjai) 
tulajdonszerzési, illetve haszonbérleti elsıbbséget 
biztosítanak a jogi személy földhaszonbérlı cég 
természetes személy tulajdonosainak (részvényesnek 
vagy üzletrész tulajdonosnak) pusztán a 
cégtulajdonosi jogcímük alapján, tehát akkor is, ha 
nemcsak a föld fekvése szerinti településen való 
letelepedésük hiányzik, hanem esetleg még soha 
nem is léptek magyar földre. 
 
Ez a törvényi rendezés és földpiaci gyakorlat a 
valóságban már kiiktatta a külföldi 
földtulajdonszerzés korlátait és fikcióvá tette az EU 
által számunkra engedélyezett – 3-10 évi – 
derogációt, tehát a külföldi földtulajdonszerzés 
átmeneti tilalmát. Ha a jelen elıterjesztés hatályba 
léphet, úgy már semmilyen jogi gátja nem marad a 
külföldi tıkeerı földtulajdoni terjeszkedésének, ami 
– a földpiac hazai szereplıinek súlyos 
érdeksérelmétıl eltekintve – a Csatlakozási 
Szerzıdéssel is ellentétes, vagyis nemzetközi 
jogforrást is sért. 
 
ad 3. §  A Tft 11/A §-át módosítva e rendelkezés a 
közvetlen termelıi támogatást – amit  uniós és hazai 
forrás finanszíroz – kiveszi a kötelezı földhasználati 
nyilvántartás hatálya alól. A javaslat ennek nem adja 
indokát, holott a változtatás csak akkor engedhetı 
meg, ha  a földhasználati nyilvántartás e támogatási 
jogcímnél felesleges avagy egészében párhuzamos 
lenne. E nélkül nincs kellı alap a közvetlen termelıi 
támogatás e fajta megkülönböztetésére. 
 
2.  A földvédelemrıl szóló törvényjavaslatot 
joghatékonysági szempontból kell megítélni, vagyis 
a változtatások mércéje az, hogy a módosítások 
jelentenek-e elırelépést a Tft hatályos 
rendelkezéseihez képest, vagy sem. A hazai 
földvédelmi szabályok évtizedek óta alkalmatlanok 
arra, hogy közérdekő földkészlet-gazdálkodást 
kényszerítsenek ki, tehát a földpiac valamennyi 
szereplıjét – hatóságot, földhasználót, beruházót stb. 

acquisition and which are against Community law 
and the Contract of Accession. From the data of the 
Registry of Economical Structure it can be known, 
that 28% of outskirts are in the property of legal 
entities (partly foreign legal entities). Mainly section 
3, of the land law has made this possible, because it 
has determined private entrepreneur as self-
undertaking, so it has given legal bases for self-
employment farmer to extend its exceptional case of 
acquisition of ownership of arable land to his/her 
legal entity undertaking. In the other hand the 
regulation of land law on right of pre-emption and 
right of pre-lease ensures on the ground of residence 
prior right to acquisition and to leasehold for 
undertaking’s private owner (share-holder and stock-
holders) on the ground of property rights in the 
undertaking, also then if the owner has no residence 
in the settlement accordingly to the location of land, 
furthermore also if the owner has never been in 
Hungary. 
 
 
 
 
 
This legal system and the practice has already 
eliminated the limits of foreigner’s acquisition of 
ownership of arable land and made fiction the 3-10 
years derogation – temporary prohibition of foreign 
acquisition of ownership of arable land – permitted by 
the European Union. If this proposal can come into 
force, there will be no legal limits of the extension of 
foreign capital in the field of acquisition of ownership 
of arable land. This interferes with the interests of 
domestic actors of market, but also infringes with the 
Contract of Accession, so it contravenes international 
law. 
 
ad § 3. With amending Art 11/A of land-law this 
regulation takes out direct payment support paid by 
national and EU source, from the force of obligatory 
leasehold registration. In the proposal there is no 
reasoning of this, although modifications can be 
acceptable, if registration of land use would be 
unnecessary or wholly parallel by this title of support. 
Without this there is no reason for this kind of 
difference of direct payment subsidy. 
 
2 The proposal on land protection must be judged by 
its legal effectiveness, namely the measure of changes 
is, if it means development compared to the effective 
regulations of land-law, or if it does not. The national 
rules of land protection are unsuitable for decades to 
urge land market’s all actors (authorities, leaseholder, 
and investor) on rational land-savings. Béla Fazekas 
proved in the 1970th, that forced (gigantean) 
industrialization dragged out with irresponsible and 
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– az ésszerő földtakarékosságra szorítsák. Fazekas 
Béla a 70-es években bizonyította, hogy az erıltetett 
(„gigantomán”) iparosítás csak 1968-ig Svájc 
államterületét elérı földtömeget vont ki a magyar 
termıföldalapból, felelıtlen, súlyos pazarlással, 
miközben az álságos földpolitika a földet „nemzeti 
kincsnek” hirdette. A képlet 1989 után sem hozott 
minıségjavulást: 1990- 2003 közt a termıföldalap 
10 százalékkal, vagyis 608 ezer hektárral csökkent a 
„más célú” földhasznosítások hatósági 
engedélyezése eredményeként. E tény önmagában 
cáfolhatatlanná teszi, hogy a Tft földvédelmi 
intézményrendszere a közérdek érvényesülése 
szempontjából mőködésképtelen, sem a mennyiségi, 
sem a minıségi védelem követelményeit nem 
teljesíti.  (E ténymegállapítást részletes elemzés 
tehetné meggyızıvé, amely feltárná, hogy a hazai 
modell döntıen Fridrich Hayek neoloberális 
földpiactanának doktrínáját követi, amikor – nem 
indokolt engedményekkel – fellazította a 
földvédelmet.) 
 
A javaslat még a fenti – akár tragikusnak is 
mondható – alaphelyzethez képest is lényeges 
visszalépés: ahelyett, hogy a globális 
éghajlatváltozás földvédelmi követelményeivel 
számolna – amelyek könyörtelenül megbosszulják 
az országon az élelmiszertermelésre alkalmas, 
értékes földjeink megsemmisítését –, újabb 
intézményeket iktat be a globális agrártıke 
profitcéljait szolgáló földigényeinek kiszolgálására. 
   
ad 8. § (1): Az ingatlanügyi hatóság szakhatóságként 
való eljárására megfogalmazott jogalkotói igényt – 
amely „lehetıleg” a leggyengébb föld legkisebb 
mértékő igénybevételét tartja kívánatosnak – ebben a 
formájában még megfogalmazni is felesleges volt. 
Ennek ui. semmilyen jogi kötıereje nincs, csak 
jámbor óhaj, amit sem a hatóság, sem az érintett 
felek nem kötelesek figyelembe venni, tehát a 
közérdeket tekintve még látszat-védelmet sem 
nyújthatnak. Épp azt fedik el, hogy helyhez kötött 
beruházásnál a hatóságnak – akár ı az engedélyezı, 
akár csak szakhatósági jogkörben jár el – 
gyakorlatilag semmilyen beleszólása nincs abba, 
hogy a beruházó ne vonhassa ki az értékes 
termıföldet.   
 
ad 8. § (2): A tervezet szerint a szakhatósági 
hozzájárulás megtagadása csak akkor kötelezı, ha a 
kérelem az átlagosnál jobb minıségő földet érint, 
holott a létesítmény vagy tevékenység gyengébb 
minıségő földön is megvalósítható. E rendelkezés a 
Tft 44. § (1) bekezdéséhez képest visszalépés, mert a 
hatályos jog – függetlenül attól, hogy a földhivatal 
engedélyezı avagy közremőködı szakhatóságként 
jár el – három esetkörben is „csak különösen 

serious wasting as big arable land as Switzerland’s 
territory of state from Hungarian land fund until 
1968, while the insincere land politics declared the 
land as „national treasure”. There wasn’t 
improvement of quality after 1989, 1990-2003 the 
arable land fund has decreased by 10% (608 000 
hectares) as a result of authorization of utilization of 
arable land for other purposes. This fact makes itself 
undeniable, that the institutional system of land 
protection is not operable from the point of view of 
effectiveness public interests, and it doesn’t fulfil the 
quantitative and qualitative obligations of protection. 
(These statements can be made convincing by 
detailed analysis, which can reveal, that the 
Hungarian model mainly follow Friderich Hayek’s 
neo-liberal doctrine on land market, when it 
mellowed land protection with unreasonable 
concession.) 
 
 
 
 
The proposal is essential withdrawal as compared to 
the aforementioned tragic basic situation: it creates 
new institutions to serve the arable land needs of the 
global agricultural capital’s profit goal instead of 
counting with the global climate change’s 
requirements about land protection – which 
unmercifully revenge on the country the destruction 
of the best arable lands to be suited for food 
production. 

 
ad § 8 (1). The legislative claim to the acting of the 
real estate authority as competent authority – which 
finds desirable the smallest use of the most poor land 
„as for possible” –in this form was unnecessary to 
draft. This is not binding legally, it is only wish that 
neither the authority nor the affected parties shall take 
into consideration, and it can’t provide any shelter for 
the common interest. These cover the fact that in the 
case of localized investment the authorities – whether 
acting as permitting or only as competent authority  - 
has no right to object against the withdrawal of the 
valuable agricultural land by the investor. 
 
 
 
 
ad § 8 (2). In the draft the refuse of the competent 
authority’s consent is binding only, if the petition 
deals with the land of a better quality than the 
average, although the establishment or activity can be 
carried out in a land of poorer quality. This provision 
is a step backward regarding Art. 44 (1) of the Land 
Act, because the law in force – notwithstanding the 
act of the land registry as permitting or as 
collaborating competent authority – allows the use of 



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2007. 4. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

4/2007 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

46 

indokolt esetben” és csak „helyhez kötött beruházás 
céljára” teszi lehetıvé a termıföld igénybe vételét. 
Nevezetesen: az átlagosnál jobb minıségő földre, a 
szılıre, gyümölcsösre, végül az öntözésre 
berendezett és meliorált területre is kiterjed a 
fokozott védettség, vagyis a kivételes és különös 
indokoltság követelménye, ha ilyen földet kívánnak 
kivonni. Ezért a Tft fenti szabályát fenn kell tartani, 
hogy valamennyi – a fentiekben nevesített – 
esetkörben valóban csak kivételes lehessen a 
földkivonás. 
 
ad 14. §: Ismert alaptény, hogy a közérdeket mellızı 
földkivonás gyakorlata elsısorban a külterület 
belterületbe vonásával, ennek során a nem-
mezıgazdasági célú tıkehasznosulás igényeinek 
szolgai teljesítésével valósul meg. E folyamat 
megállítása csak a települési önkormányzatok 
finanszirozási és tulajdongyakorlási rendszerének a 
gyökeres átalakításával lehetséges. A tervezet, 
viszont, azzal, hogy csak az önkormányzatnak 
engedi meg a belterületbe vonás kezdeményezését és 
ezt a földrészletek tömbösítéséhez köti, ténylegesen 
semmilyen jogi korlátot nem szab a kül- és belterület 
határvonalának – a közcélokat sértı – 
megváltoztatása elé. Legalább minimális elırelépést 
itt az hozhatna, ha a területhatár változtatásának – 
ezzel, pedig, a termıföld kivonásának -  törvényi 
elıfeltétele lenne a földkészlet-gazdálkodás 
igényeinek a hatósági érvényesítése is: országos 
hatáskörő szervek (NFA, KVvM, Természetvédelmi 
Hivatal, Állami Számvevıszék, FVM, a 
területfejlesztésért felelıs szaktárca, stb.) 
szakhatóságként közremőködnének a belterületbe 
vonást célzó eljárásban, az érdemi engedélynek, 
pedig, érvényességi feltételéül kellene szabni 
hozzájárulásukat, mely szerint szakmai indokok 
alátámasztják – a más módon meg nem valósítható 
beruházás javára – a földkivonást. 
 
A belterületen fekvı termıföldek védelmének az 
intézményi feladását jelenti a javaslatnak az a 
változtatása is, amely a belterületi mezıgazdasági 
rendeltetéső földekre magát a földvédelmi eljárást is 
megszőnteti azon a címen, hogy belterületen nem a 
földvédelem, hanem a településfejlesztési cél az 
elsıdleges. (Ld. az indokolást 49. o.) Ez egészében 
tarthatatlan koncepció: mind addig, amíg az adott 
belterületen termıföld is van –bármely térmértékben 
– a belterületre nemcsak az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997: LXXVIII. tv. 
hatálya terjed ki, hanem a Tft hatálya is. (Ld. 1. § 
/1/) A más célú földigények kielégítési gyakorlatát 
tekintve, pedig, épp a belterület az, amelyre 
összpontosítani kell a földvédelmet és az eltérı 
ágazati igényeknek a földvédelemmel összehangolá-
sát. 

agricultural land in 3 cases only in the event of 
„special justified case” and of „ the purpose of 
localized investment”. It means that the land of higher 
quality than the average, i.e. vineyard, orchard, area 
under irrigation and meliorated land are covered by 
the increased protection, namely by the exceptional 
and special justifiable requirement, if such a land is 
wanted to be withdrawn. That’s why the above 
mentioned provision of the Land Act has to be 
followed, so that in each case the withdrawal of the 
land shall be exceptional.  
 
ad § 14. It is well-known that the land-withdrawal 
takes place disregarding the public interest by taking 
unincorporated area into urbanized area. The stop of 
this process is possible by the thorough 
transformation of the local councils’ financing system 
and of the ownership-system. But the draft permits 
the initiation of taking into urbanized area only to the 
local councils, binds it to land blocking, and therefore 
there are not any legal objections to change the 
boundary line of the unincorporated and urbanized 
areas. It would be considerable if there were a legal 
precondition for the change of the boundary line and 
the withdrawal of the agricultural land, i.e. authority 
enforcement of the claims regarding the husbanding 
stock of land. Organs with national competence 
(National Land Found, Ministry of Environment and 
Water Conservancy, Agency of Environmental 
Protection, State Audit Office, Ministry of 
Agriculture, department responsible for rural 
development, etc.) would act as authority of 
competence in the process of taking into urbanized 
area, their consent should be a precondition to get the 
permission according to which the withdrawal is 
based upon professional reasons. 
 
 
 
 
To give up the institutional protection of land in 
urbanized area means to stop the land-protection 
process to the land of agricultural in urbanized areas, 
upon the title that in urbanized area the primary goal 
is the land-protection, but the rural development (see 
Preamble p. 49.) This is a wholly unacceptable 
conception: if there is situated agricultural land – in 
any cubic measure - in a given urbanized area, it falls 
not only within the scope of the Act LXXVIII of 1997 
about Forming and Protection of Built Environment, 
but also within the scope of the Land Act. (See Art. 1. 
§ 1) With regard to the practice of the satisfaction of 
land-claim, it is the urbanized area where the land-
protection should be harmonized with the land-
protection of different branches. 
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ad 15. §: A tervezet ugyan fıszabállyá teszi az 
engedély nélküli földkivonásnál az eredeti állapot 
helyreállításának kötelezettségét, azonban ezt 
elvtelen engedményekkel áttöri. Az ingatlanügyi 
hatóság ui. – ha ezt megindokolja – hozzájárulhat a 
más célú hasznosítás folytatásához. (1) A nem 
engedélyezett földkivonás három esetkörét – azok 
eltérı tartalma szerint – a jogkövetkezmények 
tekintetében is differenciáltan kellene a törvénynek 
kezelnie. A más célú hasznosítás folytatásához való 
hozzájárulást – jogi és ténybeli szempontból – csak a 
(3) bek. a/ pontja szerinti eset alapozhatja meg, 
amikor is a földkivonást végrehajtó kérelmezı 
ugyan engedélyt kap az igénybe vételhez, azonban  
annak elnyerése elıtt már megkezdte a más célú 
hasznosítást. Ez is felróható jogellenesség, hiszen a 
tevékenység megkezdésekor még nem volt 
engedélye, azonban annak hiányát késıbb orvosolja 
az engedély hatósági megadása. Másról van szó a b/ 
és c/ pontok eseteiben, amikor más célra történik a 
földhasználat, mint amire az engedély szól, avagy 
túllépi az idıleges hasznosítás megengedett 
idıtartamát. Ezek súlyos jogsértések, a hatósági 
jogkör és a közhatalmi kényszer önkényes 
megkerülését jelentik, Ezért nem lehet indoka, hogy 
a hatóság ilyen esetekben is törvényi felhatalmazást 
kapjon a jogellenes állapot folytatásának 
engedélyezésére, tehát a hozzájárulás megadására. 
Ez egyébként is – a széles mérlegelési jogkör 
alapján – csak visszaélésekre, korrupciókra és a 
közérdek súlyos sérelmére vezetne. Ehhez képest az 
eredeti állapot helyreállításának a hatósági 
hozzájáruláson alapuló mellızését a 15. § (3) a/ 
pontja szerinti esetre kell szőkíteni. 
 
A 15. § (5) bek. kellı jogalap nélkül mentesíti a 
jogsértıt, az engedély nélkül földkivonást végrehajtó 
személyt a jogkövetkezmények alól  ( az eredeti 
állapot helyreállítása, földvédelmi járulék, bírság 
stb.) azon a címen, ha a jogsértés és az arról való 
hatósági tudomásszerzés között 10 év eltelt. 
(Szubjektív idımúlás.) Az engedély nélküli 
termıföld-kivonás ui. mint törvényi tényállás 
állapotcselekmény: az általa elıidézett jogellenes 
állapot mind addig fennáll, míg orvoslása nem 
történik meg. Jelen esetben, pedig, a jogsértést csak 
az eredeti állapot helyreállítása orvosolhatja. Az 
idımúlásnak a jogkövetkezmények szempontjából 
amiatt nincs relevanciája, mert a hatóság intézkedési 
lehetısége a jogellenes állapot észlelésekor 
kezdıdik, így az elévülés is csak ekkor veheti 
kezdetét. A termıföld megsemmisítését elıidézett, 
ilyen jellegő, súlyos jogsérelemtıl való eltekintésre 
nem alkalmazhatók azok a jogi analógiák, amelyek 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és 
tények estében ismertek. (Pl. objektív határidıként a 

 
ad § 15. The draft lays down as a main role the 
obligation of reinstatement by land-withdrawal 
without permission, but it is broken by unacceptable 
allowances. The land registry authority – if there is a 
reason for – can approve the usage for different 
purposes. (1) The 3 issues of not permitted land-
withdrawal should be dealt with differently by the Act 
– according to their different content – regarding the 
legal consequences. The consent to use for different 
purposes–from legal and factual point of view - can 
be based upon (3.) point a/, when the land 
withdrawing petitioner receives a permission for use, 
but before receiving it he has already started the use 
of different purpose. This is also a chargeable tort, 
because at the beginning of the activity he had no 
permission, but later it is helped by the authorized 
permission. There is an other issue in points b/ and c/, 
when the land use has different purpose contrary to 
permission, or the permitted duration of the 
temporary usage is exceeded. These are serious 
violations of law, they avoid the arbitrary power and 
the pressure of the execution. Therefore there can’t be 
any ground to grant legislative authorization to the 
authority to permit to carry out the illegal activities. 
This would otherwise – based upon the wide 
discretion power – lead to abuses, corruption and 
serious breach of the public interest. So the disregard 
of the in integrum restitutio based upon authority 
consent shall be limited to Art. 15 (3) a/. 
 
 
 
 
 
 
Art. 15. (5) exempt the trespasser, i.e. the person 
carrying out land-withdrawal without any legal basis 
from the legal consequences (reinstatement, land-
protection contribution, fine) upon the title that ten 
years passed from the infringement and the 
information about it. (Subjective lapse of time.) The 
land- withdrawal without permission as legal facts is 
a status-act: the illegal status caused by it exists till its 
remedy. In this case the infringement can be remedied 
by the reinstatement only. The passing of time has no 
relevance to the legal consequences, because the 
possibility to act on behalf of the authority starts 
when the illegal status is discerned, therefore the 
extinction can begin at that time. Legal analogy can 
not be applicable to such a disregard of land destroy, 
and of considerable breach of law, which are known 
concerning rights and facts registered in the land 
registry. (For example 3 years objective deadline by 
the adverse possession in the registry.) The 
compromise in the draft makes the control over the 
land protection less effective. 
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3 év telekkönyvi elbirtoklás.) A tervezet szerinti 
engedmény fellazítja a földvédelmet. 
 
ad 20. § (2) és (3): A tervezet legsúlyosabb 
fogyatékossága, hogy nem hajlandó földpiaci 
eszköztárt bevezetni és mőködtetni a földvédelemre, 
jóllehet, a közösségi jog szerint a hazai termıföld 
jogi értelemben tıkének minısül. Sarkítva ez azt 
jelenti, hogy a beruházó – amikor a termıföldet 
végleg elveszi a mezı- és erdıgazdaságtól – 
termelési tényezınek és tıkének minısülı vagyoni 
értéket tesz egy kényszer-aktussal a saját 
tulajdonává, ráadásul annak ellenére, hogy a nem-
mezıgazdasági célú földhasznosításhoz képest mind 
inkább nagyobb horderejő közérdek szól a föld 
termıerejének és eredeti rendeltetésének a 
megırzése mellett. A földvédelem nemzetközi 
gyakorlatának több évtizedes evidenciája, hogy 
földtakarékosságot csak olyan szabályozók tudtak 
elérni, amelyek a beruházót földkivonási járulékként 
legalább a föld piaci árával azonos összeg 
megfizetésére kötelezték. E nélkül a beruházó ui. 
legfeljebb csak az összköltség egy töredékének 
tekinti a földkivonás költségét, így nem kényszerül 
rá, hogy a legsilányabb földet és azt is a legkisebb 
arányban sajátítsa el. 
 
A tervezet, egyrészt, változatlanul fenntart több 
olyan jogcímet a járulék alóli mentesülésre, amelyek 
nem közcélokhoz, hanem kevésbé méltányolható 
magánérdekekhez kötıdnek. (f, h és i/ pontok.) 
Nyilvánvaló pl., hogy a szociális létesítmény, vagy 
akár a külterület belterületbe vonásával megvalósuló 
önkormányzati bérlakás is ma már a 
magánvállalkozók egyéni profitjának forrása, így 
semmi nem indokolja annak a közösség terhére való 
növelését azzal, hogy még csak a földkivonás díját 
sem számolja fel terhükre a társadalom. Ezeket a 
jogcímeket ezért felül kell vizsgálni, egyesek 
megszőntetése, mások korlátozása indokolt. 
Másrészt, tarthatatlan, hogy 1994. óta sem változtat 
a törvény a földvédelmi járulék mértékén. Az I. sz. 
melléklet földminıséghez és aranykoronához 
igazodó, szorzószám arányai csak jelképes 
járulékkal terhelhetik a földet igénybe vevı 
beruházót. Az a hazai termıföldalapot cinikusan 
kiszolgáltatja a globális tıkeerınek, hiszen – azt is 
figyelembe véve, hogy nálunk ma sincs és a közel 
jövıben sem alakulhat ki a nyugat-európaihoz 
hasonló földtulajdoni és földbérleti piac, tehát a 
valós érték töredékén jutnak a vevık és bérlık a 
földhöz – a kirótt földvédelmi járulék eltörpül egy-
egy beruházás infrastruktúrális és egyéb költségei 
mellett. Emiatt viszont semmi nem szorítja az 
igénybevételt a földkivonás csökkentésére. Ehhez 
képest a földvédelmi törvény csak úgy töltheti be 
célját, ha – megfelelı közgazdasági hatástanulmány 

 
 
 
 ad § 20 (2) and (3). The most considerable failure of 
the draft is, that it is not willing to introduce and 
operate land-market instruments for land-protection, 
although according to the community law the national 
agricultural land is capital from a legal point of view. 
Looking more closer, it means that the investor – by 
taking agricultural land from agriculture and forestry 
finally – makes financial value qualified as element of 
production and as capital his property by forces-
action. Despite the fact, that not public interest with 
more and more great importance, emphasizes the 
preservation of productiveness and primary function 
of the land in comparison with the leasehold of non-
agricultural function. There is an evidence deriving 
from decades in international practice of land-
protection, that land-saving can be reached by such 
regulations, which obliged the investor to pay at least 
equal amount with the market price of the land as 
land-withdrawal contribution. Without this the 
investor regards the costs of the land- withdrawal 
only as a bit of the whole expenditure, so he isn’t 
bound to gain the worst land in the smallest 
proportion. 
 
On the one hand the draft still contains more legal 
titles for being exempt of contribution, which does not 
serve public goals, but private interest (points f/ h/ 
and i/). It is obvious, that nowadays the social 
institution or local council flats established by taking 
unincorporated area into urbanized area are source of 
business men’s private profit, so there is no ground 
grounds to increase this the burden on the community 
by the way of not charging the price of land- 
withdrawal. Therefore these legal titles need to be 
revised; some must be terminated, others limited. On 
the other hand that is unacceptable, that the Act didn’t 
change in respect of the amount of land-protection 
contribution since 1994. The index numbers of the 
contribution rates following the land-quality and gold 
crown in Appendix I. can impose only a symbol 
contribution on the investor using the land. This gives 
up the national agricultural land found to the global 
capital, because – taking into consideration that in 
Hungary there aren’t and there won’t be any land 
property- and farming lease-market similar to the 
market of West-Europe in the near future, and 
therefore the buyers and lessees get the land for far 
less than the actual value – the imposed contribution 
seems to be less compared to the infrastructural and 
other expenses of an investment. But by this the land-
use is not obliged to the decrease of land-withdrawal. 
Compared to this the Act of Land Protection can 
pursuit it’s goal, only if – on the ground of 
appropriate economic calculation and on the 
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számításaival és módszertani megalapozásával – a 
földértéket és a földek valós társadalmi használati 
értékét veszi irányadónak a földvédelmi járulék 
mértékének meghatározásához. 

establishment of methodology – it finds the land-
value and the real social us – value standard in the 
case of determination of the amount of land-
protection contribution. 

 

 


