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1. Rövid történeti áttekintés 
 
A rendszerváltást (1989) megelőző időszakban a 
termőföldek szabályozása a nagyüzemi prioritásokat 
tükrözte, az állami és a szövetkezeti tulajdon 
elsődlegességét hangsúlyozta, a használat alapvetően 
az állami gazdaságok illetőleg a szövetkezetek keretein 
belül valósult meg. Ez a modell a nagyüzemi 
mezőgazdaság művelés gazdaságpolitikai céljaival 
összhangban került kialakításra.  
 
 
A rendszerváltás alapjaiban semmisítette meg a 
nagyüzemi kollektív földhasználati modellt és a 
magántulajdont kiterjesztve, a tulajdonosi használatot 
legalizálta. 
 
 
A tulajdonreformot előkészítő törvénykezés 
folyamatában (rendszerváltás időszaka 1989/90) 
hatályba léptek azok a jogszabályok, amelyek alapján a 
termőföldek tulajdoni viszonyainak átalakítása 
megvalósult.1 1990-ben az ország 8,2 millió hektár 
termőföld területének mintegy 27%-a állami 
tulajdonban, 42%-a szövetkezeti tulajdonban, 24 %-a a 
szövetkezeti tagok egyéni tulajdonában és 7 %-a 
magántulajdonban állt. Az állami és a szövetkezeti 
tulajdon átalakítását megvalósító intézkedések 
eredményeként a magántulajdon aránya időközben 
folyamatosan nőtt.  
 
A tulajdonviszonyok átrendeződése tette időszerűvé a 
termőföldre vonatkozó 1994. évi LV. törvény 
megalkotását. Ez a törvény a magántulajdonú földek 
túlsúlyára figyelemmel szabályozta újra a termőföldek 
forgalmát, használatát. 2004. május 1. napjától 
Magyarország az Európai Unió tagja lett. Ezzel új 
fejezet kezdődött a hazai jogi szabályozást illetően, 
hiszen az uniós jogalkotási folyamatok is alapvetően 
befolyásolják a nemzeti szabályozást. Ez jelenti 
egyrészt a csatlakozási tárgyalások és dokumentumok 
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1. Kurzer geschichtliche Überblick  
 
In dem Zeitraum bevor der Systemänderung in 1989 
hat die Regelung des Ackerbodens grossbetriebliche 
Prioritäten gezeigt, das staatliche und 
genossenschaftliche Eigentum wurde betont, die 
Nutzung wurde grundsätzlich innerhalb der 
staatlichen Landwirtschaftsbetriebe und 
Genossenschaften verwirklicht. Dieses Modell wurde 
im Zusammenhang mit den Zielen der 
Wirtschaftspolitik ausgestaltet. 
 
Die Systemänderung hat das Modell der 
grossbetrieblichen kollektiven Nutzung des 
Ackerbodens vernichtet, das Privateigentum wurde 
ausgeweitet und die Nutzung durch den Eigentümer 
wurde legalisiert. 
 
Im Ablauf der Gesetzgebung über die 
Eigentumsreform (Systemänderung 1989/1990) sind 
Regelungen in Kraft getreten, auf welchen die 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse gegründet 
worden sind.1 In 1990 gab es in Ungarn 8,2 
Millionen Hektar Ackerboden, wovon 27% 
staatliches Eigentum, 42% genossenschtfaliches 
Eigentum, 24% Privateigentum der 
Genossenschaftsmitgliedern und 7% Privateigentum 
war. Als Ergebnis ist in der Zwischenzeit die 
Proportion des Privateigentums kontinuierlich 
gestiegen.  
 
Wegen der Wechsel der Eigentumsverhältnisse ist es 
zeitgemäss geworden das Gesetz Nr. LV von 1994 
über das Ackerland zu schaffen. Dieses Gesetz hat – 
in der Hinsicht auf die grössere Proportion des 
Privateigentums – das Verkehr und die Nutzung der 
Ackerländer neu geregelt. Seit dem 1. Mai 2004 ist 
Ungarn Mitglied der Europäischen Union geworden. 
Deswegen hat ein neues Kapitel in unserer 
Gesetzgebung angefangen, da die Europäische 
Gesetzgebung die nationale Gesetzgebung 
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alapján a jogharmonizációs kötelezettséget, másrészt a 
csatlakozást követően a harmonizált szabályozást.2 
 
 
 
2. A termőföldtulajdon és -használat jogi 
szabályozásának alapjai 
 
A termőföldet érintő szabályozás jogági, jogterületi 
elhatárolása körében mind a magánjogi, mind pedig a 
közjogi szabályozás jellegzetességei megtalálhatók. A 
polgári jogi szabályozás jelenik meg a dologi jogi és 
kötelmi jogi területeit érintően, a közigazgatási 
szabályozás figyelhető meg a hatósági tevékenységben. 
Ezen túl a termőföldet érintő speciális szabályozás 
oktatása és kutatása az agrárjoghoz kapcsolódik. Az 
agrárjog foglalkozik többek között az agrárüzemi 
struktúra alanyi (üzemrendszer) és tárgyi (termőföld, 
ingatlan) oldalával, az agrárfinanszírozás (támogatás, 
hitelezés) témaköreivel. A földvédelem kérdéskörei a 
környezetvédelem tárgykörét érintik, míg a 
mezőgazdasági tevékenységhez tartozó adózás a 
pénzügyi joghoz kapcsolható. 
 
A termőföldet érintő tulajdoni és használati kötelmek 
konszenzuális jellegére tekintettel az alapvető, 
generális szabályozást a Polgári Törvénykönyv3 (Ptk.) 
jelenti. A Ptk-hoz képest speciális szabályozást 
tartalmaz a Termőföldről szóló törvény (Tft.).4 Ezen túl 
az egyes művelési ágak tekintetében további 
specializációval találkozunk. Ilyen például az 
erdőtörvény, a szőlőművelést szabályozó törvény, 
természetvédelmi oltalom alatt álló területek 
szabályozása stb. 
 
3. A magyar modell áttekintése 
 
Magyarországon a termőföld forgalom és használat 
szigorú szabályozási rendben történik, amelyet 
alapvetően a termőföldről szóló törvény rendelkezései 
határoznak meg. A szabályozás alapvetően nem a 
mezőgazdasági üzemet helyezi a középpontba, hanem a 
földet. Nem a mezőgazdasági üzem a szabályozás 
egysége és alapja. 
  
A termőföld forgalom és használat szabályozása 
valamennyi művelési ág tekintetében egységesen, a 
termőföld törvény alapján történik. 
 
 
Termőföld az a földrészlet, amelyet a település 
külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, 
gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, 
fásított terület művelési ágban vagy halastóként 
tartanak nyilván. 
 
 

grundlegend beeinflusst. Dies bedeutet einerseits die 
Rechtsharmonisierungspflicht aufgrund der 
Beitrittsverhandlungen und andererseits die 
harmonisierte Regelung nach dem Beitritt.2  
 
2. Regelungsgründe des Ackerbodeneigentums 
und -nutzung 
 
Die Regelung betreffend das Ackerland hat sowohl 
privatrechtliche als auch öffentlich-rechtliche 
Eigenartigkeiten. Die zivilrechtliche Regelung 
erscheint im Bereich des Sachenrechts und des 
Schuldrechts, die verwaltungsrechtliche Regelung in 
der behördlichen Tätigkeit. Weiterhin gehören auch 
das Lehren und die Forschung der speziellen 
Regelung an Ackerländer zum Agrarrecht. Das 
Agrarrecht beschäftigt sich mit der subjektiven 
(Betriebssystem) und objektiven Seite (Ackerland, 
Immobilien) und finanziallen Fragen (Förderung, 
Kreditierung) der betrieblichen Struktur. Der 
Landschutz gehört zum Umweltschutz, solange die 
zur wirtschaftlichen Tätigkeit gehörende Steuerung 
mit dem Finanzrecht verknüpft werden kann. 
 
Hinsichtlich der konsensualen Wesensart des 
Eigentums- und Nutzungsverhältnissen von 
Ackerländer ist das Zivilgesetzbuch3 die allgemeine 
Regelung; das Gesetz4 über das Ackerland enthält 
eine spezielle Regelung dazu. In der Hinsicht auf die 
unterschiedliche Bewirtschaftungszweigen gibt es 
noch weitere Spezialisierungen, wie zum Beispiel 
das Gesetz über den Wald, das Gesetz über den 
Weinbau und die Regelung der Gebieten unter 
Naturschutz, usw. 
 
3. Überblick des ungarischen Modells 
 
In Ungarn finden das Verkehr und die Nutzung von 
Ackerländer in einer strikten Reihenfolge statt. Das 
wurde im Gesetz über das Ackerland festgelegt. In 
dieser Regelung steht nicht der landwirtschaftliche 
Betrieb, sondern das Land im Mittelpunkt. Einheit 
und Grund der Regelung ist nicht der 
landwirtschaftliche Betrieb. 
 
Die Regelung des Verkehrs und der Nutzung des 
Ackerbodens folgt hinsichtlich aller 
Bewirtschaftungszweigen einheitlich, aufgrund des 
Gesetzes über das Ackerland. 
 
Ackerland ist die Grundfläche, die im Außenbereich 
der Siedlung liegt und im Grundbuch in den 
Bewirtschaftungszweigen Ackerland, Wein- und 
Obstplantage, Garten, Wiese, Weide (Rasen), Schilf, 
Wald, aufgeforstetes Gebiet oder als Fischweiher 
registriert ist.  
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Tulajdonszerzés: Birtokmaximum került 
megállapításra. A termőföld forgalom tekintetében a 
külföldiek és a jogi személyek földszerzése fő szabály 
szerint kizárt, tagállami állampolgárok szigorú 
feltételek fennállása esetén szerezhetnek termőföldet. 
Elővásárlási jog gyakorlásának speciális szabályai 
kerültek megállapításra. A helyben lakás illetőleg a 
mezőgazdasági képesítés nem jogszerzési feltétel, 
előnyben részesítés feltételeként került meghatározásra 
pl. elővásárlási jog gyakorlása esetén. Adásvételi 
szerződés esetén ingatlannyilvántartási bejegyzés 
szükséges. 

 
 

Haszonbérlet: Határozott idejű haszonbérlet került 
bevezetésre (max. 20 év; kivételekkel). 
Haszonbérelhető területek nagysága maximált (300 ha; 
kivételekkel). A földhasználati korlátok a haszonbérlet 
két speciális formájára a feles bérletre és a részes 
művelésre nem vonatkoznak. Az előhaszonbérleti jog 
gyakorlása kötött sorrendben, elsősorban a 
haszonbérlőt illeti meg.5 
 
 
Öröklés: Nincs sui generis öröklési rend a termőföldek 
tekintetében. Polgári Törvénykönyv rendelkezési 
szerint az általános szabályok alapján. Mezőgazdasági 
föld és hozzátartozó felszerelés külön is 
visszautasítható az örökös által, ha nem foglalkozik 
élethivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel. Az 
öröklés során a földek elaprózódása figyelhető meg. 

 
Állami földalapkezelés – Nemzeti Földalap: A Nemzeti 
Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény az állami 
termőföldvagyont és egyéb állami tulajdonú 
földrészleteket integrál. A Nemzeti Földalapba tartozó 
termőföld értékesítése/haszonbérbeadása során 
előnyben kell részesíteni a termőföld-tulajdonnal, 
illetőleg haszonbérlettel rendelkező, élethivatásszerűen 
mezőgazdasági termelést folytató természetes 
személyeket. A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon 
része amely vagyont az állam a földbirtok-politikai 
irányelveknek megfelelően hasznosít: 
(a) birtokszerkezetet (tulajdon, használat) befolyásolni 
kívánó elvek (például minőségi földcserék 
megalapozása, családi gazdaságok kialakítása, 
megerősítése, racionális földtulajdonosi és bérleti 
rendszer kialakulásának elősegítése, földpiac 
élénkítése, versenyképes birtokméret kialakításának 
elősegítése, stb.) 
(b) termelési-termékstruktúra átalakításának 
ösztönzése és befolyásolása (például mezőgazdasági 
termelésre leginkább alkalmas földek hasznosításának 
előtérbe helyezése, mezőgazdasági termelésre kevésbé 
alkalmas termőföldek más irányú használatának 
előkészítése, művelési ág váltás támogatása, stb.) 
(c) szociális földprogram megvalósításának ösztönzése, 

Eigentumserwerb: Die Besitzgrösse wurde festgelegt. 
Hinsichtlich des Ackerlandsverkehrs dürfen 
Ausländer und juristische Personen kein 
Eigentumsrecht an Ackerland erwerben. Aber die 
Staatsbürger eines Mitlgiedstaates der Europäischen 
Union dürfen Eigentumsrecht erwerben, wenn strikte 
Voraussetzungen erfüllt werden. Eine spezielle 
Regelung des Vorkaufsrechts wurde bestimmt. Der 
Residenzpflicht und die wirtschaftliche 
Qualifizierung sind keine Erwerbsvoraussetzungen 
geworden, aber man kann im Fall der Übung des 
Vorkaufsrechts bevorzugt werden. Im Fall des Kaufs 
ist einen Eintrag ins Grundbuch notwendig. 
 
Landpacht: Die Landpacht für begrenzte Zeit wurde 
eingeführt (höchstens 20 Jahre + Ausnahmen). Die 
Grösse des Ackerlandes das zur Pacht genommen 
werden kann wurde maximalisiert (300 Hektar + 
Ausnahmen). Die Beschränkungen der 
Bodennutzung sind nicht auf die Halbpacht und den 
Teilanbau anwendbar. Das Vorpachtrecht wird in 
einer gebundenen Reihenfolge ausgeübt, vor allem 
steht es dem Pächter zu.5  
 
Erbschaft: Es gibt kein sui generis Erbfolgeordnung 
in der Hinsicht auf die Ackerländer, die Regeln des 
Zivilgesetzbuches sind anwendbar. Der Erbe kann 
auf das wirtschaftliche Land und die dazu gehörende 
Ausrüstung verzichten, wenn er keine wirtschaftliche 
Tätigkeit als Lebensberuf betreibt. Bei der Erbfolge 
kann man die Zerstückelung der Flächen beobachten.  
 
Staatliche Bodenfondsbehandlung – Nationale 
Bodenfonds: Staatliche Ackerlandsvermögen und 
andere, durch den Staat erworbenen Flächen werden 
in dem Gesetz Nr. CXVI von 2001 integriert. Bei der 
Pacht und Nutzung des zum Nationalen Bodenfonds 
gehörenden Ackerlandes müssen natürliche Personen 
bevorzugt werden, die Eigentumsrecht oder 
Pachtrecht an Ackerland haben und die 
landwirtschaftliche Tätigkeit als Lebensberuf 
betreiben. Dieser Fond gehört zu dem staatlichen 
Vermögen, das gemäss der ackerlandpolitischen 
Richtlinen genutzt wird: 
(a) Prinzipien, die die Besitzstruktur beeinflussen 
(Eigentum, Nutzung) (zum Beispiel Begründung des 
qualitativen Bodentausches, Gestaltung, Verstärkung 
der Familienbetrieben, Förderung der Bildung des 
razionalen Eigentums- und Mietsystems, Erfrischung 
des Ackerlandmarktes, Förderung der Gestaltung von 
konkurrenzfähigen Besitzgrössen usw.)  
(b) Förderung und Beeinflussung der 
Produktionsstruktur (z. B. die Bevorzugung der 
Nutzung von Boden, die für die landwirtschaftliche 
Produktion am besten geeignet sind, und die 
Vorbereitung der anderweitigen Nutzung von Boden, 
die für die landwirtschaftliche Produktion weniger 
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megvalósítása (például pályakezdő agrárvállalkozók, 
hátrányos helyzetű rétegek megélhetésének 
támogatása, stb.). 
 
 
 
 
4. Termőföld tulajdonszerzés korlátai 
 
 
4.1. Kivételek a korlátozások alól 
 
A termőföldről szóló törvény (1194. évi LV. tv.) 1994. 
július 27. napján lépett hatályba. A hatályba lépés előtt 
megszerzett termőföldeket nem érinti a jogszabály. A 
termőföld tulajdonszerzés bármilyen jogcímen 
megengedett. De kivételként jelenik meg a törvényes 
öröklés, az elbirtoklás, ráépítés, kisajátítás és a 
kárpótlási célú árverés. Ennek értelmében a törvény 
rendelkezései, korlátai nem vonatkoznak ezen 
tulajdonszerzésekre.  
 
 
4.2. Speciális rendelkezések  
 
A csere illetőleg az ajándékozás jogcímén történő 
tulajdonszerzés speciális szabályait rögzíti a 
jogszabály. A szabályozás 2008 évben került 
módosításra, amelynek célja a spekulációs célú 
földszerzések megakadályozása. Ennek keretében 
meghatározásra került a csere szigorú feltételrendszere 
illetőleg az ajándékozás körében a megajándékozottak 
köre. 

 
A termőföldet érintő csere érvényességi feltétele lenne, 
hogy a csereszerződés kizárólag termőföldek kölcsönös 
átruházására irányuljon, úgy, hogy a csere 
birtokösszevonást valósítson meg, avagy a helyben 
lakó személy földszerzését eredményezze.  
 
 
 
 
A termőföld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén 
történő megszerzése pedig csak a közeli hozzátartozók 
között, illetve közalapítvány, önkormányzat, egyház, és 
az állam javára lehetséges.6 

 
 

4.3. Külföldiek tulajdonszerzése 
 
A termőföld törvény megkülönbözteti a belföldi 
személyek, azon belül a magánszemélyek és jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek 
tulajdonszerzését, valamint a külföldi személyek, azon 
belül a tagállami állampolgár és egyéb külföldi 
személyek tulajdonszerzését. 

geeignet sind, die Förderung der Veränderung des 
Bewirtschaftungszweigens usw.)  
(c) Förderung und Verwirklichung des sozialen 
Landprograms (z. B. Förderung der jungen 
Agrarunternehmern oder benachteiligten Gruppen 
der Gemeinschaft usw.) 
 
4. Beschränkungen des Eigentumserwerbs an 
Ackerland 
 
4.1. Ausnahmen zu den Beschränkungen 
 
Das Gesetz Nr. LV von 1994 ist am 27. Juni 1994 in 
Kraft getreten. Die bevor des Inkrafttretens 
erworbenen Ackerländer werden nicht beeinflusst. 
Der Eigentumserwerb an Ackerland darf unter 
beliebigen Rechtstiteln stattfinden. Gesetzliche 
Erbschaft, Ersitzung, Anbau, Enteignung und 
Entschädigungsversteigerung erscheinen als 
Ausnahmen. Deswegen beziehen sich die 
Beschränkungen des Gesetzes nicht auf diesen Titeln 
von Eigentumserwerb.  

 
4.2. Spezielle Regelungen 
 
Die speziellen Regelungen des Tausches und der 
Schenkung als Rechtstiteln werden im Gesetz 
festgelegt. Diese Regelung wurde in 2008 geändert, 
das Ziel war es den spekulativen Eigentumserwerb 
zu verhindern. Im Rahmen dieses Zieles wurde eine 
strikte Voraussetzungsordnung des Tausches und den 
Personenkreis im Rahmen der Schenkung festgelegt. 

 
 

Das Eigentumsrecht an Ackerland kann unter dem 
Rechtstitel „Tausch“ nur erworben werden, wenn 
sich die Parteien im Tauschvertrag zur gegenseitigen 
Übertragung des Eigentumsrechts an Ackerland 
verpflichten, sich eine Zusammenziehung des 
Besitzes verwirklicht und sich der gemeldete 
Wohnsitz des einen Tauschpartners in der Siedlung 
befindet.  
 
Das Eigentumsrecht an Ackerland kann unter dem 
Rechtstitel „Schenkung“ nur an nahen Ahgehörigen, 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, Selbst-
verwaltungen, Kirchen und dem Ungarischen Staat 
übertragen werden.6  
 
4.3. Eigentumserwerb von Ausländern 
 
Das Gesetz über das Ackerland unterscheidet 
zwischen den Eigentumserwerb von inländischen 
Personen, darunter Privatpersonen, juristischen 
Personen, Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit 
und von Ausländern, darunter Staatsbürger eines 
Mitgliedstaates und anderen ausländischen Personen.  
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A külföldiek tulajdonszerzése mindig központi kérdés a 
termőföld tulajdonszerzése körében. Külföldi 
magánszemély: a nem magyar állampolgár, kivéve a 
bevándorolt vagy menekültként elismert személyt. 
Külföldi jogi személy: a külföldi székhelyű jogi 
személy vagy az ilyen székhelyű jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet. Fő szabály szerint külföldi 
(magánszemély, jogi személy) termőföld tulajdonát 
nem szerezheti meg.  
 
 
 
 
A külföldiek tulajdonszerzését kizáró főszabály alóli 
kivétel:  
(a) jogcím alóli kivételek;  
(b) Tft. hatályba lépése előtti tulajdonszerzés;  
(c) tanya tulajdonjogát közigazgatási engedéllyel  
(d) tagállami állampolgár termőföld tulajdonszerzése, a 
belföldi magánszemélyekre irányadó szabályok szerint 
és szigorú feltételek fennállása esetén. 
 
 
A külföldi személyek két csoportját különböztethetjük 
meg attól függőn, hogy tagállami állampolgárról van 
szó vagy nem tagállami állampolgár külföldi 
személyről. 
 
Tagállami állampolgár fogalma az Európai Unióhoz 
történő csatlakozásunk (2004) időpontjától alkalmazott 
fogalom és kategória, a külföldi személyeken belül. 
Tagállami állampolgár a Tft definíciója szerint: az 
Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés 
alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára.  
 
 
Termőföldet akkor szerezhet, ha az alábbi konjunktív 
feltételeknek megfelel:  
(a) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván 
letelepedni Magyarországon,  
(b) legalább három éve folyamatosan és jogszerűen 
Magyarországon lakik,  
(c) legalább három éve folytat mezőgazdasági 
tevékenységet Magyarországon. 
 
 
Ezen feltételek fennállását igazolni köteles. Az 
igazolások egyrészt hatósági igazolások, másrészt a 
jövőre vonatkozó kötelezettség vállalás tekintetében 
tett nyilatkozatok: 
- Magyarországon önálló vállalkozó7 mezőgazdasági 
termelőként történő letelepedési szándékáról teljes 
bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban kell 
nyilatkoznia. Ebben a nyilatkozatban arra is 
kötelezettséget kell vállalnia, hogy a termőföldet más 

Der Eigentumserwerb von ausländischen Personen 
bildet immer eine wichtige Frage im Eigentumsrecht 
an Ackerland. Eine Ausländische Privatperson ist die 
Person, die keine ungarische Staatsangehörige ist, 
mit Ausnahmen der Eingewanderten und als 
Flüchting anerkannten Personen. Eine Ausländische 
juristische Person ist eine juristische Person mit 
ausländischem Sitz oder die über einen Sitz im 
Ausland verfügende Organisation ohne 
Rechtspersönlichkeit. Als Hauptregel gilt, dass 
Ausländer kein Eigentumsrecht an Ackerland 
erwerben dürfen.  

 
Ausnahmen unter dem Eigentumserwerb von 
Ausländern:  
(a) Ausnahmen unter den Rechtstiteln;  
(b) Eigentumserwerb bevor das Inkrafttreten des 
Gesetzes;  
(c) Eigentumsrecht einer Fläche unter behördlichen 
Bescheinigung; 
(d) Staatsbürger eines Mitgliedstaates, nach den auf 
inländischen Personen maßgebenden Regeln. 

 
Es gibt zwei Gruppen von Ausländern: Staatsbürger 
eines Mitgliedstaates oder Staatsbürger eines 
Drittstaates.  

 
 

Staatsbürger eines Mitgliedstaates ist eine 
Bestimmung angewendet seit 2004, dem Beitritt zur 
Europäischen Union. Gemäß der Bestimmung des 
Gesetzes ist Staatsbürger eines Mitgliedsstaates ein 
Staatsbürger eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, der Staatsbürger eines Teilnehmerstaates des 
Vertrags über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sowie der Staatsbürger des diesen aufgrund eines 
internationalen Vertrags gleichgestellten Staates. 
 
Eigentumserwerb an Ackerland darf unter 
konjunktiven Voraussetzungen verwirklicht werden, 
wenn er:  
(a) sich als selbständiger Unternehmer in Ungarn 
niederlassen möchte,   
(b) seit wenigstens drei Jahren dauerhaft und 
regelmäßig in Ungarn wohnt,  
(c) seit wenigstens drei Jahren eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit betreibt. 

 
Diese Bedingungen müssen nachgewiesen werden. 
Diese Urkunden sind einerseits behördliche 
Bescheinigungen, anderseits die auf die Zukunft 
übernommenen Verpflichtungen: 
- In Ungarn muss ein selbständiger 
landwirtschaftlicher Unternehmer7 eine Erklärung in 
einer Privaturkunde mit voller Beweiskraft oder in 
einer öffentlichen Urkunde über seinen Willen der 
Niederlassung geben. In dieser Erklärung muss auch 
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célra nem hasznosítja, kivéve a mezőgazdasági 
termeléshez szükséges lakó és gazdasági épület 
létesítése. Az a cél, hogy a tagállami állampolgár a 
termőföldet elsősorban saját maga használja, ezért 
annak használatát csak korlátozott mértékben engedheti 
át másnak használatra. A fentiekben említett 
nyilatkozatnak tehát arra is ki kell térnie, hogy a 
termőföld átengedéséből származó bevétele nem fogja 
meghaladni a mezőgazdasági tevékenységből származó 
bevétel 25%-át. 
- A hatósági igazolások (bizonyítvány) elsősorban a 
három éves időtartamhoz kötött feltételek fennállására 
vonatkoznak, mint múltbeli eseményre. A 
tulajdonszerzést megelőző három évben saját nevében, 
saját kockázatára folyamatosan végzett mezőgazdasági 
tevékenység tekintetében a mezőgazdasági igazgatási 
szerv, adja ki az igazolást. 
- A három éves folyamatos és jogszerű tartózkodás 
tényét az idegenrendészeti hatóság által kiállított 
hatósági bizonyítvánnyal illetőleg tartózkodási 
engedéllyel illetőleg az engedély benyújtás iránti 
kérelemmel igazolhatja.  
 
 
 
 
 
Az igazolások, hatósági engedélyek 60 napnál 
régebbiek nem lehetnek. A tagállami állampolgárnak 
az adásvételi szerződés benyújtásakor igazolnia kell a 
feltételeket, ezért az igazolásokat, hatósági 
engedélyeket, nyilatkozatokat a szerződéssel együtt be 
kell nyújtania a földhivatalhoz.  
 
Ha a tulajdonos nem tartotta be vállalt kötelezettségeit 
illetőleg nem felel meg az előírt feltételeknek az alábbi 
szankciók alkalmazására kerül sor:  
- Az igazgatási szerv írásban felszólítja a jogszerű 
állapot helyreállítására.  
- Ennek eredménytelensége esetén bírságot szab ki, 
amelynek összeg az AK húszezres (Ft) szorzata. A 
bírság ismételten is kiszabható, amíg a jogsértő állapot 
fenn áll, illetőleg amíg nem idegeníti el a tulajdonos a 
termőföldet.  
- A bírságolásra okot adó körülmény fennállásáig, de 
legkésőbb a mentességi idő végéig (2011) nem 
szerezhet termőföldet Magyarországon. 
 
 
 
 
5.  A Termőföldtörvény jövője 
 
A 7 éves moratórium időszaka 2011. április 30. napján 
lejár, ezért a Kormány kezdeményezte a 3 éves 
meghosszabbítását az Európai Bizottságnál. 2011 
januárjában várható a végleges döntés. 

angegeben werden, dass er sich verpflichtet das 
Ackerland außer der Errichtung der zur 
landwirtschaftlichen Produktion notwendigen Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude zu keinem anderen Zweck 
zu benutzen. Das Ziel ist, dass der Staatsbürger das 
Ackerland selbst nutzt, deswegen darf er die Nutzung 
nur unter Beschränkungen einem Dritten überlassen. 
In dieser Erklärung muss deshalb auch angegeben 
werden, dass er die Nutzung des Ackerlandes einem 
Dritten nur in einem solchen Umfang überlässt, so 
dass die Einkünfte daraus nicht über fünfundzwanzig 
Prozent seiner Einkünfte aus der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit liegen. 
- Diese behördlichen Bescheinigungen (Urkunde) 
beziehen sich vor allem auf die 3 Jahren Dauer 
Bedingung als einen Vorfall der Vergangenheit. Die 
Verwaltungsstelle für Landwirtschaft gibt die 
behördliche Bescheinigung aus, dass er in den drei 
Jahren vor dem Eigentumserwerb im eigenen 
Nahmen und auf eigenes Risiko dauerhaft eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit in Ungarn betrieben 
hat. 
- Die fremdenpolizeiliche Behörde stellt eine 
behördliche Bescheinigung aus, dass er seit 
wenigstens drei Jahren dauerhaft und regelmäßig in 
Ungarn wohnt. 
 
Diese Bescheinigungen dürfen nicht älter als 60 Tage 
sein. Dem Antrag auf Eintragung des 
Eigentumsrechts des Ackerlands ins Grundbuch hat 
der Staatsbürger eines Mitgliedstaates die 
behördlichen Bescheinigungen,  Bestätigungen und 
Erklärungen neben dem Verkaufsvertrag beizulegen.  
 
Wenn der Eigentümer seine Verpflichtungen nicht 
eingehalten hat oder die vorgeschriebenen 
Voraussetzungen nicht getroffen werden, werden die 
folgenden Sanktionen angewendet:  
- Die Verwaltungsstelle ruft schriftlich auf die 
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes auf. 
- Bleibt es erfolglos, wird Bußgeld verhängt, dessen 
Wert das Zwanzigtausendfachen des 
Goldkronenwertes ist. Das Bußgeld kann erneut 
verhängt werden, solange der rechtswidrige Zustand 
vorliegt oder der Eigentümer den Ackerboden nicht 
einem Dritten überlässt. 
- Solange der Grund zur Verhängung des Bußgeldes 
besteht, doch spätestens bis zum Ende des 
Befreiungsdauers (2011) dürfen Ausländer kein 
Eigentumsrecht an Ackerland in Ungarn erwerben.  
 
V.  Zukunft des Gesetzes über das Ackerland 
 
Der Zeitraum des sieben Jahre dauernden 
Moratoriums wird am 30. April 2011 ablaufen, 
deshalb regte die Regierung eine 3 jährige 
Verlängerung des Ackerland-Moratoriums bei der 
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Az Országgyűlés 2010. február 15. napján megtartott 
ülésén elfogadatott határozatával a földmoratórium 
meghosszabbításának kezdeményezése mellett, célul 
tűzte ki a termőföld törvény módosítását is. Az új 
szabályozás várhatóan az alábbi szempontok szerint 
kerül kialakításra: 
- üzemszerű szabályozás, 
- földhaszonbérleti jog, mint vagyonértékű jog 
bevezetés, 
- degresszív földadó (évenként csökkenően) a 
spekulációs földvásárlások megakadályozására, 
- jogi személyek tulajdonszerzése, 
- speciális öröklési szabályok bevezetése, 
- termőföld tulajdonszerzés feltételeinek 
újraszabályozása (szakképzettség, helyben lakás, 
hatósági jóváhagyás stb.) 
 
A földtörvény módosítása tekintetében a tárgyalások 
már évekkel ezelőtt megkezdődtek, de mind a mai 
napig nem vezettek eredményre. Ennek fő oka, hogy az 
érdekképviseletek nem tudtak egységes álláspontot 
kialakítani. Abban azonban egyetértés van, hogy az 
átfogó módosításra szükség van, még ebben az évben.8 
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Europäischen Union an. Die endgültige 
Entscheidung wird im Januar 2011 getroffen.  
 
Das Parlament hat in seiner Sitzung am 15. Februar 
2010 einen Beschluss über die Verlängerung des 
Landmoratoriums getroffen, und machte deswegen 
die Änderung zur Aufgabe. Die neue Regelung wird 
unter den folgenden Gesichtspunkten festgelegt: 
- betriebliche Regelung 
- Einleitung des Landpachtrechts als Vermögensrecht  
- degressive Ackerlandsteuer (jährlich degressiv) um 
die Ackerlandspekulationen zu verhindern  
- Eigentumserwerb von juristischen Personen 
- Einleitung der speziellen Erbschaftsregelungen 
- Neuregelung der Bedingungen des 
Eigentumserwerbs. (Qualifizierung, Wohnung von 
Ort, behördliche Bescheinigung usw.) 
 
 
 
Die Verhandlungen über die Änderung des Gesetzes 
über das Ackerland haben vor Jahren angefangen, 
und sind bis zum heutigen Tag ergebnislos. Dessen 
Hauptursache ist, dass die Interessenvertretungen 
keinen einheitlichen Standpunkt erreichen konnten. 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine 
umfassende Änderung bereits dieses Jahr nötig wäre.  
 
 

Fußnoten 
 
1 Vgl. BOBVOS Pál: A földtulajdon és földhasználat 
szerkezetének átalakítása hazánkban. Acta 
Universitas Szegediensis de Attila József Nominatae. 
Acta Juridica et Politica, Tomus XLV, Fasciculus 2, 
Szeged, JATE, 1994, SS. 3-20; CSÁK Csilla – 
PRUGBERGER Tamás: A termőföld és a 
mezőgazdasági termelési viszonyok korszerű 
rendezése. Magyar Közigazgatás, 1994/8, SS. 489-
497; KURUCZ Mihály: Critical analyses of arable 
land regulation in Hungary. Journal of Agricultural 
and Environmental Law, 2007/3, SS. 17-47; VASS 
János: Termőföld magántulajdon és földhasználat. 
Magyar Jog. 1993/11, SS. 674- 677. 
2 Vgl. PRUGBERGER Tamás – SZILÁGYI János 
Ede: Földbirtokszerkezet és szabályozás Nyugat-
Európában. Az Európai Unió Agrárgazdasága, 
2004/8-9, SS. 38-41; SZILÁGYI: Földbirtok-politika 
az európai uniós és tagállami normákban. In: CSÁK 
Csilla (ed.): Agrárjog. A Közös Agrárpolitika 
megvalósulása Magyarországon. Miskolc, 2008, 
Novotni, SS. 85-99; SZILÁGYI: Földbirtok-politika 
és szabályozás az európai uniós normákban. In: 
CSÁK (ed.): Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése 
az EU keretei között. Miskolc, 2010, Novotni, SS. 
89-101. 
3 Gesetz Nr. IV/1959. 



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2010. 9. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

9/2010 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

27 

4 1994. évi LV. törvény. 
5 Lásd BOBVOS Pál: A termőföldre vonatkozó 
elővásárlási jog szabályozása. Acta Jur. et Pol. Szeged. 
Szeged, 2004, Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar, Tomus LXVI., Fasc. 3.; HEGYES 
Péter: Értelmezési és jogintézményi kérdések a 
termőföldre vonatkozó elővásárlási jog szabályozásával 
összefüggésben. In: BOBVOS (szerk.): Reformator 
iuris cooperandi. Szeged, 2009, Pólay Elemér 
Alapítvány, 199-207. p.; LESZKOVEN László: A 
termőföldet érintő elővásárlási jog egyes kérdései. 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio 
Juridica et Politica. Tomus XXII. Miskolc, 2004. 393-
403. p.; OLAJOS István: A 2002. február 22-én 
hatályba lépő termőföld adásvételéhez kapcsolódó 
elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásáról. 
Napi Jogász, 2002/4, 7-12. p.; SZILÁGYI János Ede: 
A termőföldek törvényes elővásárlási jogának 
alakulásáról, különös tekintettel a rendszerváltás utáni 
jogfejlődésre. Publicationes Universitatis 
Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Miskolc 
University Press, Miskolc, Tomus: XXIV. (ann. 2006), 
511-525. p. 
6 Tft. 4. § (3) bekezdés. 
7 önálló vállalkozó: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég 
vagy az önfoglalkoztató Tft. 3.§. o. pont; 
  önfoglalkoztató: az a magánszemély, aki bármely 
jogszabály szerint önállóan végezhető és az egyéni 
vállalkozásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó 
gazdasági tevékenységet végez, ha az 
egészségbiztosítási, illetőleg a nyugdíjbiztosítási 
szolgáltatások fedezetéről a jogszabályok rendelkezései 
szerint maga gondoskodik Tft. 3.§. p. pont. 
8 V.ö. FARKAS CSAMANGÓ Erika: A föld- és 
vízvédelem hatályos jogi szabályozása. Acta 
Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, 
Publicationes Doctorandorum Juridicorum, Tomus II, 
Szeged, 2003; FODOR László: Agrárjog. Debrecen, 
2005, Kossuth Egyetemi Kiadó, 107-147. p.; 
KURUCZ: Gondolatok a termőföldjog szabályozás 
kereteiről és feltételeiről. Geodézia és Kartográfia, 
2008/9, 13-22. p.; MIKÓ Zoltán: Termőföld, mint 
hitelfedezet. Gazdaság és Jog, 2003/4, 16-21. p.; 
OLAJOS István – SZALONTAI Éva: Zsebszerződések 
a termőföld-tulajdonszerzés területén. Napi Jogász, 
2001/7, 3-10. p.; OLAJOS: A termőföldről szóló 
törvény módosítása- avagy mi fér bele a száz napba? 
Napi Jogász, 2002/8, 8-12. p.; OLAJOS: A 
termőföldről szóló törvény változásai a 
kormányváltozások következtében: gazdasági 
eredményesség és politikai öncélúság. Napi Jogász, 
2002/10, 13-17. p.; OLAJOS – PRUGBERGER: 
Termőföldbirtoklás, hasznosítás és forgalmazás a 
családi gazdaság elősegítésének új jogi szabályozása 
tükrében. Magyar Jog, 2002/5, 286-295. p.; TANKA: 
Why has the general land consolidation no chance in 
Hungary? Journal of Agricultural and Environmental 

4 Gesetz Nr. LV/1994. 
5 Vgl. BOBVOS Pál: A termőföldre vonatkozó 
elővásárlási jog szabályozása. Acta Jur. et Pol. 
Szeged. Szeged, 2004, Universität von Szeged, 
Tomus LXVI., Fasc. 3.; HEGYES Péter: Értelmezési 
és jogintézményi kérdések a termőföldre vonatkozó 
elővásárlási jog szabályozásával összefüggésben. In: 
BOBVOS (ed.): Reformator iuris cooperandi. 
Szeged, 2009, Pólay Elemér, SS. 199-207; 
LESZKOVEN László: A termőföldet érintő 
elővásárlási jog egyes kérdései. Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et 
Politica. Tomus XXII. Miskolc, 2004, SS. 393-403; 
OLAJOS István: A 2002. február 22-én hatályba lépő 
termőföld adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási és 
elő-haszonbérleti jog gyakorlásáról. Napi Jogász, 
2002/4, SS. 7-12; SZILÁGYI János Ede: A 
termőföldek törvényes elővásárlási jogának 
alakulásáról, különös tekintettel a rendszerváltás 
utáni jogfejlődésre. Publicationes Universitatis 
Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Miskolc 
University, Miskolc, Tomus: XXIV. (ann. 2006),  
SS. 511-525. 
6 Gesetz Nr. LV/1994 Art. 4 (3). 
7 selbständiger Unternehmer: der Einzelunternehmer, 
die Einzelfirma oder der Selbstbeschäftiger; 
Selbstbeschäftiger: die Privatperson, die eine 
Wirtschaftstätigkeit betreibt, die laut einer 
Rechtsvorschrift selbständig verrichtet werden darf 
und nicht in den Geltungsbereich des Gesetzes über 
das Einzelunternehmen fällt, wenn sie nach den 
Bestimmungen der Rechtsvorschriften selbst für die 
Deckung der Kranken- bzw. Rentenversicherungs-
leistungen sorgt 
8 Vgl. FARKAS CSAMANGÓ Erika: A föld- és 
vízvédelem hatályos jogi szabályozása. Acta 
Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, 
Publicationes Doctorandorum Juridicorum, Tomus 
II, Szeged, 2003; FODOR László: Agrárjog. 
Debrecen, 2005, Kossuth, SS. 107-147; KURUCZ: 
Gondolatok a termőföldjog szabályozás kereteiről és 
feltételeiről. Geodézia és Kartográfia, 2008/9, SS. 
13-22; MIKÓ Zoltán: Termőföld, mint hitelfedezet. 
Gazdaság és Jog, 2003/4, SS. 16-21; OLAJOS István 
– SZALONTAI Éva: Zsebszerződések a termőföld-
tulajdonszerzés területén. Napi Jogász, 2001/7, SS. 
3-10; OLAJOS: A termőföldről szóló törvény 
módosítása- avagy mi fér bele a száz napba? Napi 
Jogász, 2002/8, SS. 8-12; OLAJOS: A termőföldről 
szóló törvény változásai a kormányváltozások 
következtében: gazdasági eredményesség és politikai 
öncélúság. Napi Jogász, 2002/10, SS. 13-17; 
OLAJOS – PRUGBERGER: Termőföldbirtoklás, 
hasznosítás és forgalmazás a családi gazdaság 
elősegítésének új jogi szabályozása tükrében. 
Magyar Jog, 2002/5, SS. 286-295; TANKA: Why 
has the general land consolidation no chance in 
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Law, 2006/1, 22-28. p. 
 
 

Hungary? Journal of Agricultural and Environmental 
Law, 2006/1, SS. 22-28. 
 

 
Gesetz Nr. LV von 1994 über das Ackerland 

 
Liste zitiert in Art. 24 des Beitrittsvertrags 

7. § (1) Ausländische Privatpersonen und juristische 
Personen dürfen kein Eigentumsrecht an Ackerland – 
mit Ausnahme der Festlegungen in Absatz 2 – 
erwerben. 
 

Unbeschadet der Verpflichtungen aus den Verträgen, 
auf die sich die Europäische Union gründet, kann 
Ungarn die Verbote des Erwerbs von 
landwirtschaftlichen Flächen durch natürliche 
Personen, die weder ihren Wohnsitz in Ungarn haben 
noch ungarische Staatsbürger sind, sowie durch 
juristische Personen gemäß seinen zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieser Akte geltenden 
Rechtsvorschriften nach dem Beitritt sieben Jahre 
lang beibehalten. 
 
Auf keinen Fall dürfen Staatsangehörige der 
Mitgliedstaaten oder juristische Personen, die gemäß 
den Gesetzen eines anderen Mitgliedstaats geschaffen 
wurden, beim Erwerb von landwirtschaftlichen 
Flächen ungünstiger als am Tag der Unterzeichnung 
des Beitrittsvertrags behandelt werden. Auf keinen 
Fall dürfen Staatsangehörige der Mitgliedstaaten 
schlechter gestellt werden als Staatsangehörige eines 
Drittstaats. 

(2) Die auf inländische Privatpersonen bezogenen 
Regeln sind für den Staatsbürger eines 
Mitgliedsstaates maßgebend, der sich als 
selbständiger Unternehmer und landwirtschaftlicher 
Produzent in Ungarn niederlassen möchte und seit 
wenigstens drei Jahren dauerhaft und rechtmäßig in 
Ungarn wohnt und eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
betreibt. 
 

Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats, die 
sich als selbstständige Landwirte niederlassen wollen, 
mindestens drei Jahre lang ununterbrochen ihren 
rechtmäßigen Wohnsitz in Ungarn hatten und dort 
mindestens drei Jahre lang ununterbrochen in der 
Landwirtschaft tätig waren, dürfen weder den 
Bestimmungen des vorstehenden Unterabsatzes noch 
anderen Regeln und Verfahren als denjenigen 
unterworfen werden, die für ungarische 
Staatsangehörige gelten. 
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1994. évi LV. törvény 
Termőföld törvény 

A csatlakozási okmány 24. cikkében 
hivatkozott lista 

7. § (1) A külföldi magánszemély és jogi személy 
termőföld tulajdonjogát – a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével – nem szerezheti meg. 
 

Az Európai Unió alapját képező szerződésekben 
foglalt kötelezettségek ellenére Magyarország a 
csatlakozás időpontjától számított hét éven keresztül 
fenntarthatja az ezen okmány aláírása időpontjában 
hatályos jogszabályaiban foglalt, a nem Magyar-
országon lakó vagy nem magyar állampolgár 
természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, 
mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó 
tilalmat. 
Valamely tagállam állampolgára, illetve egy másik 
tagállam jogszabályai szerint létrehozott jogi személy 
a mezőgazdasági földterület megszerzése 
vonatkozásában nem részesítheti kedvezőtlenebb 
bánásmódban, mint amilyenben a csatlakozási 
szerződés aláírása napján részesült. Valamely 
tagállam 
állampolgárára nem vonatkozhatnak szigorúbb 
korlátozások, mint a harmadik országok 
állampolgáraira. 

(2) A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok 
irányadók azon tagállami állampolgárra, aki önálló 
vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván 
letelepedni Magyarországon, és legalább három éve 
folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik és 
folytat mezőgazdasági tevékenységet. 
 

Egy másik tagállam azon állampolgárai, akik önálló 
vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak 
letelepedni Magyarországon, és legalább három éve 
folyamatosan jogszerűen Magyarországon laknak és 
folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, nem 
tartoznak az előző albekezdés rendelkezéseinek 
hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más szabály és 
eljárás, mint amelyet Magyarország állampolgáraira 
kell alkalmazni. 
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Ungarn 

Ackerlandeigentums- und Nutzungsverhältnisse 
 

BESITZGRÖSSE 
 

Prozess der Bestizkonzentration, aber Zerstückelung wegen des Erbrechts 

Inländische Privatpersonen können das Eigentumsrecht an Ackerland nur in einem solchen 
Umfang erwerben, dass sich in ihrem Eigentum Ackerland mit einer Größe von höchstens 
300 Hektar oder einem Wert von höchstens 6.000 Goldkronen (im Weiteren: GK) befindet. 
 
Es gibt noch eine weitere Beschränkung: Die inländische Privatperson darf kein 
Eigentumsrecht für Ackerland erwerben, wenn die Größe des sich in seinem Eigentum und 
in dem seines nahen Angehörigen (§ 685 Buchstabe b BGB) befindenden Ackerlandes 
zusammen mit dem zu erwerben beabsichtigten Land in der Siedlung gemäß dessen Lage 
ein Viertel der gesamten Ackerfläche der Siedlung oder eintausend Hektar übersteigen 
würde. Diese Beschränkung bezieht sich auf die Siedlung, in der der Eigentumserwerb 
stattfindet. Bei der Bestimmug des Personenkreises müssen nicht nur der Erwerber, sondern 
auch die nahen Angehörigen berücksichtigt werden.  

EIGENTUMSERWERB 
INLÄNDISCHER 
PERSONEN 

Juristische Personen dürfen grundsätzlich kein Eigentumsrecht an Ackerland erwerben (mit 
Ausnahme des Ungarischen Staates, der Selbstverwaltungen, der Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, des Hypothekkreditsinstituts, der juristischen Personen im Fall der 
organisatorischen Umwandlung) 
Hauptregel: Ausländer dürfen kein Eigentumsrecht an Ackerland erwerben.  EIGENTUMSERWERB 

VON AUSLÄNDERN  Staatsbürger eines Mitgliedstaates: Besitzgrösse wird gemäss den auf inländischen 
Privatpersonen massgebenden Regeln (300 hektar oder 6000 Goldkronen) festgelegt und im 
Falle des Bestehens der folgenden konjunktiven Bedingungen:  
(a) der selbständige Unternehmer möchte sich als landwirtschaftlicher Produzent in Ungarn 
niederlassen und  
(b) seit wenigstens drei Jahren wohnt er dauerhaft und rechtmäßig in Ungarn und 
(c) seit wenigstens drei Jahren betreibt er eine landwirtschaftliche Tätigkeit. 

VORKAUFSRECHT Beim Verkauf von Ackerland oder eines Gehöfts steht in der folgenden Reihenfolge ein 
Vorkaufsrecht zu:  

 dem Pächter, Halbpächter und Anteillandwirt;  
 dem Landwirt eines Familienbetriebs,  
 der vor Ort wohnenden Person,  
 dem landwirschaftlichen Unternehmer und 
 dem Ungarischen Staat. 

Es gibt unterschiedliche Regeln für Wald und Wein. 
Das Angebot wird dadurch mitgeteilt, dass es auf den Ankündigungstafel der nach der Lage 
der Immobilien zuständigen Selbstverwaltung ausgehängt wird. 
Territorische Beschränkung: höchstens 300 Hektar oder höchstens 6.000 Goldkronen. Dies 
bezieht sich sowohl auf inländischen als auch auf ausländischen Personen. Im Falle einer 
inländischen Wirtschaftsgesellschaft und Genossenschaft: 2500 Hektar oder 50000 GK. Der 
Ungarische Staat, die Selbstverwaltungen ohne Beschränkung.  

BESCHRÄNKUNG DER 
BODENNUTZUNG (DIE 
PACHT) 
 

Zeitliche Beschränkung: die längste Dauer des Pachtvertrags darf höchstens zwanzig Jahren 
betragen (es kann wieder neu abgeschlossen werden). Für Plantagen und Wälder gilt eine 
unterschiedliche Zeitdauer.  

VORPACHTRECHT Für das Ackerland und das Gehöft steht in der folgenden Reihenfolge ein Vorpachtrecht zu: 
a) dem ehemaligen Pächter bzw., wenn der ehemalige Pächter mit Zustimmung des 
Eigentümers eine Pflanzung oder einen Fischweiher angelegt hat, der von ihm bestimmten 
Person, vorausgesetzt, dass die Pacht nicht infolge einer fristlosen Kündigung des 
Eigentümers erloschen ist; 
b) dem vor Ort wohnenden Nachbarn; 
c) der vor Ort wohnenden Person. 
Den Betreibern von Tierzuchtfarmen und Fischweihern steht für das im Grundbuch unter 
den Bewirtschaftungszweigen Acker, Wiese, Weide sowie aufgefrostete Fläche registrierte 
Ackerland ein Vorpachtrecht zu. 

MORATORIUM Sieben Jahre (Ablauf in 2011) + 3 drei Jahren(?) Hinsichtlich des Eigentumserwerbs von 
Ausländern  
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MAGYARORSZÁG 
TERMŐFÖLD TULAJDONI ÉS HASZNÁLATI VISZONYOK 

BIRTOKNAGYSÁG birtokkoncentráció folyamata, de öröklési jog miatt elaprózódás 

MAGÁNSZEMÉLYEK Fő szabály: 300 ha vagy 6000 AK. Birtokmaximum. 
További korlát, hogy a termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg, ha az annak 
fekvése szerinti településen az ő és közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b)pont) 
tulajdonában levő termőföld mennyisége a megszerezni kívánttal együtt 
meghaladná a település összes termőföld területének ¼-ét vagy az 1000 hektárt. 
Ez a korlátozás az adott településre vonatkozik, ahol a tulajdonszerzésre sor 
kerül. A személyi kör tekintetében bővül a figyelembe veendők köre, hiszen nem 
csak a jogszerző, hanem a közeli hozzátartozók tulajdonlását is össze kell 
számítani.  

BELFÖLDI 
SZEMÉLYEK 
TULAJDONSZERZÉSE 

JOGI SZEMÉLYEK Főszabály: nem szerezhetnek (kivétel: magyar állam, 
önkormányzat, közalapítvány, egyház, jelzáloghitelintézet, jogi személyek 
szervezeti átalakulás esetén 

KÜLFÖLDI Fő szabály: nem szerezhetnek  KÜLFÖLDI 
SZEMÉLYEK 
TULAJDONSZERZÉSE TAGÁLLAMI ÁLLAMPOLGÁR: belföldi magánszemélyekre vonatkozó 

birtokmaximum (300 ha vagy 6000 AK) és konjunktív feltételek fennállása 
esetén: 
(a) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni 
Magyarországon,  
(b) legalább három éve folyamatosan és jogszerűen Magyarországon lakik,  
(c) legalább három éve folytat mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon. 

ELŐVÁSÁRLÁSI JOG Szigorú sorrend szerint. Elsősorban a területet használó haszonbérlő, 
helybenlakó, családi gazdálkodó, mezőgazdasági vállalkozó illetőleg az állam 
elővásárlási joga került megállapításra. Speciális erdő és szőlő esetén. 
Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. Kivétel 
Magyar Állam külön értesítéssel közvetlenül. 

TERÜLETI korlát: 300 ha vagy 6000 AK Külföldi és belföldi személyekre is 
vonatkozik. Belföldi gazdasági társaság és szövetkezet 2500ha vagy 50000 AK 
Magyar Állam, önkormányzat korlátozás nélkül. 

FÖLDHASZNÁLAT 
KORLÁTAI 
(haszonbérlet) 

IDŐBELI korlát: határozott időre bérelhető termőföld max. 20 év (ismételten is 
megköthető). Ültetvények és erdő esetén eltérő időtartam.  

ELŐHASZONBÉRLETI 
JOG 

Szigorú sorrend szerint. A haszonbérlő, helybenlakó, családi gazdálkodó, 
mezőgazdasági vállalkozó, jogi személy. 
Az állattartó telep és halastó üzemeltetőjét az ingatlan-nyilvántartásban szántó, 
rét, legelő, valamint fásított terület művelési ágban nyilvántartott.  

MORATÓRIUM 7 év (2011. évben lejár) és 3 év (?) a külföldiek tulajdonszerzését illetően 

 
 


