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Az agrárjog forrásai 
  
Nagy-Britannia hivatalos neve: „Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királysága”. Nagy-Britannia 
magában foglalja Anglia Királyságát, Skócia 
Királyságát és a Walesi Hercegséget. Habár 
összefoglalóan „Egyesült Királyságnak” nevezik ıket, 
jogforrásaikat tekintve mégsem egységesek. 
 
Ennek okait a történelemben találjuk. Anglia a 
középkorban hódította meg a Walesi Hercegséget, ezt 
követıen, pedig Angliának és Walesnek közös 
törvényhozása lett. Írországot Anglia valamivel késıbb 
hódította meg, azonban az írek megtartották saját 
Parlamentjüket. Skócia és Anglia hosszú éveken 
keresztül ellenségnek tekintették egymást, azonban 
1603-ban Skócia királyát angol királlyá választották. 
Ez azonban pusztán egy perszonálunió volt, s a két 
ország megtartotta saját parlamentjét és közigazgatási 
szervezetét. 1707-ben felmerült annak a veszélye, 
hogy a perszonálunió felbomlik és ennek 
következményeként a skótok majd szövetségre lépnek 
a franciákkal, akikkel az angolok akkor épp harcban 
álltak. Ezért a két parlament megállapodást kötött, 
hogy közös törvényhozást hoznak létre. Az Egyesülési 
Szerzıdés egyik speciális rendelkezése volt, hogy a 
skót jog továbbra is hatályban marad, habár azt a 
közös törvényhozás megváltoztathatja. (Szerzıdés 18. 
cikk) 
 
Skócia ebben az unióban pusztán egy kistárs volt, 
mivel Anglia tízszer akkora népességgel és hatalmas 
területtel rendelkezett, továbbá gazdaságilag is erısebb 
volt. A közös parlament Londonban ülésezett, amelyet 
a formális angol parlament mintájára hozták létre. 
Gyakorlatilag a skót parlament beleolvadt az angol 
parlamentbe. 
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Sources of Agricultural Law 
 
The formal title of Great Britain is “The United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”. 
Great Britain itself consists of the kingdoms of 
England and Scotland and the Principality of Wales. 
Although it is described as a “United Kingdom” it is 
not united as far as the sources of law are concerned. 
 
The reasons for this are to be found in history. Wales 
was conquered by England in the middle ages and 
after that England and Wales had a single parliament. 
Ireland was conquered by England later in the middle 
ages but retained its own Parliament. Scotland and 
England had for long been enemies but in 1603 the 
king of Scotland also became king of England. This 
was a purely personal union and the two countries 
retained their separate parliaments and administrations. 
In 1707, there was a fear that the personal union would 
be broken and that in consequence the Scots would 
ally themselves with France which was at the time at 
war with England. An agreement was therefore made 
between the two parliaments that they would be 
united. It was a specific term of the union agreement 
that Scottish law would remain in force although the 
united parliament could amend it. (Treaty of Union, 
Article 18) 
 
 
 
Scotland was very much the junior partner in this 
union, as England had a population ten times bigger 
than Scotland and England was a much more 
prosperous country than Scotland. The united 
parliament continued to meet in London and followed 
the forms of the former English parliament. In 
practical terms, the Scottish Parliament was simply 
absorbed into the English one.  
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Ezt követte az ír parlament, amely 1800-ban olvadt be 
az angol parlamentbe. Ez mindaddig így is maradt, 
amíg Írország a XX. század elején ki nem nyilvánította 
függetlenségét (természetesen Észak-Írországot 
kivéve). 
 
Az Egyesült Királyság aztán az Európai Gazdasági 
Közösség (ma már Európai Unió) tagjává vált 1973. 
január 1-jén és átvette a közösségi joganyagot. Ez 
hatalmas mennyiségő joganyagot jelentett, bár 
elenyészı ahhoz képest, amivel most 
Magyarországnak kellett szembesülnie.  
 
 
A következı lényeges változás a nemzeti törvényhozás 
szerkezetét tekintve1998-ban történt, amikor is külön 
parlamenteket hoztak létre mind Skócia, Wales, s mind 
Észak-Írország részére. Ezek a parlamentek 
országonként más-más hatáskörrel rendelkeztek. Jelen 
írásban csak a skót törvényhozásról beszélek. A 
hatáskör átruházásról egy 1998-ban született törvény 
rendelkezett (Skót törvény).1 Ez alapján a skót 
parlament bármely területen alkothat jogszabályt, 
kivéve a Londonban székelı központi törvényhozás 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket. (Skót törvény 
28. és 29. cikk). Ez számos konfliktus forrásává vált az 
Egyesült Királyság Parlamentje és a Skót Parlament 
között, különösen olyan ügyek tekintetében, amelyek 
érintik mind a kizárólagos, mind pedig a delegált 
hatásköröket. Errıl különösen akkor beszélhetünk, 
amikor is Londonban és Edinburghban különbözı 
politikai pártok vannak hatalmon. Jelenleg is ez a 
helyet. 
 
 
A továbbiakban a jogalkotás ezen szerkezetének 
hatását vizsgálom meg a mezıgazdaság vonatkozá-
sában. A mezıgazdaság és az erdıgazdálkodás a skót 
parlament hatáskörébe tartozik. Azonban számos 
fenntartott hatáskör mély hatást fejt ki a gazdálko-
dásra. 
 
A nemzetközi kapcsolatok, beleértve az Unión kívüli 
államokkal való kapcsolatot, az Európai Közösség (és 
intézményei) és más nemzetközi szervezetek, a 
nemzetközi kereskedelem szabályai és a nemzetközi 
fejlesztési megállapodások, együttmőködések, mind-
mind a központi jogalkotás számára fenntartott 
területek. (Skót törvény 5. fejezet 7. rész) 
 
Mivel a Közös Agrárpolitika rendkívüli mértékben 
befolyásolja a gazdálkodást Európában, a közösségi 
politika megvalósításáért felelıs skót törvényhozásnak 
nincs semmilyen eszköze arra, hogy részt vegyen a 
miniszteri vitákban, valamint bármely módon 
befolyásolja azokat a döntéseket, amelyek késıbb 
uniós szintre kerülnek. 

The Irish Parliament was absorbed into the UK 
parliament in 1800 and this structure continued in 
place until Ireland (but not Northern Ireland) gained its 
independence early in the 20th Century. 
 
 
The United Kingdom became a member of what was 
then called the European Common Market (now the 
European Union) on 1 January 1973 and adopted the 
corpus of Community law. That was a considerable 
volume of legislation but minute by comparison with 
the number of laws and regulations which Hungary 
had to adopt on its accession to the Union. 
 
The next major change, so far as domestic UK 
structures are concerned were the establishment in 
1998 of devolved Parliaments or Assemblies for each 
of Scotland, Wales and Northern Ireland. The precise 
extent of the legislative powers which were devolved 
varied from country to country. I intend to speak only 
of Scotland. Devolution was established by an Act of 
the United Kingdom Parliament, the Scotland Act 
1998.1 The structure of devolution was that the 
Scottish Parliament could legislate on any topic, 
except in those which were specifically reserved to the 
central legislature in London. (Scotland Act 1998, 
sections 28 and 29). As a result there is some scope for 
conflict between the United Kingdom Parliament and 
the Scottish Parliament where a particular problem 
may have aspects which relate to devolved powers and 
other aspects which relate to reserved powers. This is 
particularly true when different political parties are in 
power in London and in Edinburgh, which is the case 
at the moment. 
 
I examine the impact of this structure in the context of 
agriculture. Responsibility for agriculture and forestry 
is devolved to the Scottish government. Many of the 
reserved matters have a profound impact on the 
operations of the working farmer. 
 
 
International relations, including relations with 
territories outside the United Kingdom, the European 
Communities (and their institutions) and other 
international organisations, regulation of international 
trade, and international development assistance and 
co-operation are reserved matters. (Scotland Act, 
schedule 5, paragraph 7)  
 
Given the huge impact of the Common Agricultural 
policy on the operations of farmers throughout Europe 
the result is that the devolved administration which is 
responsible for the implementation of agricultural 
policy has no means of participating in the discussions 
of ministers and therefore a limited ability to influence 
policy before it is made at European level. 
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A skót törvény fenntart bizonyos hatásköröket a skót 
parlament számára, úgy, mint a nemzetiség kérdése, 
bevándorlás, menedékjog, a nem brit állampolgárok 
jogképessége, a személyek szabad mozgása az Európai 
Gazdasági Térségen belül, és az úti okmányok területe. 
Elıször nem biztosan egyértelmő, hogyan kapcsolható 
mindez a mezıgazdasághoz. Ugyanakkor be kell látni, 
hogy vannak bizonyos mővelési területek, amelyek 
Skóciában és Angliában intenzíven igénylik az 
országba bejövı nagyszámú külföldi munkaerıt. 
Leginkább Lengyelországból és Litvániából érkeznek 
idénymunkások, akik virágot szednek tavasszal, 
betakarítják, leszüretelik az epret, nyáron a málnát, 
ısszel és télen betakarítják a burgonyát. 
 
A szellemi tulajdon védelme szintén fenntartott 
hatáskör, de szerencsére kivételt tettek a növényfajta 
oltalom tekintetében. 
 
Általában véve az áruk importjának és exportjának 
ellenırzése is fenntartott hatáskörbe tartozik, azonban 
szintén tettek kivételt a Skót exportot és importot 
illetıen: a) élelmiszer, állat, állati termékek, növények, 
növényi termékek esetében az emberiség védelmének 
érdekében, az állat vagy növény egészségének 
megırzése, valamint környezetvédelem céljából, b) 
állateledelek, megtermékenyítés területén a fenti célok 
érdekében. A gyakorlati probléma ott jelentkezik, hogy 
sok Skóciából származó élelmiszert az angol 
kikötıkön keresztül szállítanak. A gazdák között az 
Egyesült Királyság egész területén jelentıs az 
állatokkal való kereskedelem. 
 
 
 
 
Állatbetegségek ellenırzése 
 
A továbbiakban azt vizsgálom, hogy az uniós jog, az 
Egyesült Királyság jogszabályai, valamint a skót 
nemzeti jog és közigazgatás milyen összhatást 
váltottak ki a száj- és körömfájás betegség kitörésekor 
2001-ben. 
 
A száj- és körömfájás egy állatbetegség, amely 
emberre nem terjed. Leküzdésének két módja van: az 
egyik, hogy levágják a megfertızött, és minden 
fertızésnek kitett állatot; a másik módszer pedig a 
vakcinázás. Az Egyesült Királyságban nem fogadták el 
az oltási politikát, így mi csak a levágási politikában 
vagyunk érdekeltek. 
 
 
 
Nem szükséges a fertızött állatok kötelezı levágása 
ahhoz, hogy megvédjük az egészséges állatokat vagy 
magát az embert. Ez a levágási politika az 1985. 

The Scotland Act also reserves nationality; 
immigration, including asylum and the status and 
capacity of persons in the United Kingdom who are 
not British citizens; free movement of persons within 
the European Economic Area and the issue of travel 
documents. It may not be immediately obvious that 
this has an impact on farming until you realise that the 
labour intensive types of farming in Scotland, and in 
England also, would not be viable without the large 
number of foreign workers who come to work in my 
country. The workers are mainly from Poland and 
Lithuania and they pick flowers in the spring, fruits 
such as strawberries and raspberries in the summer and 
potatoes in the autumn and winter. 
 
Intellectual property is also reserved, but fortunately 
an exception is made for the identification and 
protection of plant varieties. 
 
In general the control of import and export of goods is 
reserved, but again an exception is made for 
Prohibition and regulation of movement into and out 
of Scotland of—(a) food, animals, animal products, 
plants and plant products for the purposes of protecting 
human, animal or plant health, animal welfare or the 
environment or observing or implementing obligations 
under the Common Agricultural Policy, and (b) animal 
feeding stuffs, fertilisers and pesticides for the 
purposes of protecting human, animal or plant health 
or the environment. The practical problem here is that 
the majority of food originating in Scotland is exported 
through ports in England. There is also a huge 
exchange of live animals by trade between farmers and 
lvestock dealers in all the parts of the United 
Kingdom.  
 
Control of Animal Diseases  
 
I now consider how European law, United Kingdom 
law and devolved Scottish law and the associated 
administrative systems interacted with each other 
during the serious outbreak of foot-and-mouth disease 
in 2001. 
 
Foot-and-mouth disease is a disease of animals. It is 
not transmissible to humans. It is sought to be 
controlled either by the slaughter of animals infected 
with the disease and those other and apparently healthy 
animals which may have been exposed to the disease 
and may, therefore, be incubating it or by vaccination. 
A policy of vaccination has not been adopted in the 
United Kingdom and there we are concerned only with 
a slaughter policy. 
 
The compulsory slaughter of infected animals is not 
necessary for the health of either humans or animals. 
The reason for the policy eradication by slaughter 
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november 18-án kelt 85/511-es tanácsi irányelven 
alapszik és célja az állattenyésztés profittermelı-
képességének megırzése. 

 
Ezzel pedig egy olyan kérdéshez érkeztünk, amikor is 
az egyénnek fel kell adnia saját tulajdonát a közjó 
érdekében: ez nem más, mint a kötelezı kisajátítás. 
Skóciában a kisajátításra vonatkozóan nem találunk 
common law rendelkezést, semmilyen olyan törvényi 
kötelezést, amely alapján fel kellene áldozni a 
tulajdont. Ha az egyénnek a közjó érdekében le kell 
mondania saját tulajdonáról, az igazságosság elve 
megkívánná, hogy a közösség, és nem egyedül az 
egyén viselje a kisajátítással járó költségeket és 
veszteségeket. 
 
A tanácsi irányelv a Római Szerzıdés 37. és 94. 
cikkein alapszik (korábban 43. és 100. cikkek). A 37. 
cikk hozza létre a Közös Agrárpolitikát és a 94. cikk 
teszi lehetıvé irányelvek megalkotását. A 85/511-es 
irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy 1987. 
január 1-ig tegyék meg a szükséges törvényhozási 
lépéseket. Az Egyesült Királyságnak ugyanakkor már 
volt egy hatályban lévı, 1981-ben született törvénye az 
Állategészségügyrıl, és jelezte az Unió felé, hogy a 
törvény megfelel az uniós elıírásoknak.  

 
Annak megállapítására, hogy a kormány jogilag 
helyesen járt-e el, meg kell vizsgálnunk az irányelv 
rendelkezéseinek hátterét, majd azokat össze kell vetni 
a nemzeti törvényhozással, annak érdekében, hogy 
kiderüljön, a hazai jog milyen mértékben kompatibilis 
az uniós joggal. 

 
A Westerhall Farms v. Scottish Ministers skót 
ügyben,2 a bíró, Lord Carloway a következıket 
mondta: „képtelen vagyok egyetérteni azzal, hogy az 
1985-ös tanácsi irányelvet módosító 1990-es irányelv 
azt célozná meg, hogy egy átfogó és mindenre 
kiterjedı jogszabály kerüljön megalkotásra, amely 
korlátozza a nemzeti kormányok száj- és körömfájás 
betegség felbukkanása esetén teendı intézkedéseit. 
Sıt, az uniós irányelvet egy olyan kerettörvényként 
fogom fel, amely meghatározza azon minimum 
megelızı lépéseket, amelyeket a kormánynak kell 
megtennie. Nem hiszem, hogy a többnyire oltási 
politikáról szóló 1990-ben történı módosítás célja az, 
hogy a kormányok további lépéseket tegyenek a 
betegség kiirtására, amelyek természetesen nem állnak 
ellentétben az irányelv rendelkezéseivel.” 
 
A kialakult sürgıs helyzet miatt Lord Carloway a 
hozzá tartozó ügyekben elutasította a fellebbezést, 
amely azt jelentette, hogy nem hozták nyilvánosságra 
egy ülésen azokat a kérelmeket, amelyek olyan 
ideiglenes rendelet meghozatalára vonatkoztak, amely 
megtiltotta volna, hogy az átruházott hatáskörrel 

derives from the preamble to Council Directive 85/511 
of 18 November 1985 and is essentially economic: to 
preserve the profitability of the farming of animals. 
 
We are therefore concerned with the compulsory 
sacrifice of a person’s individual property for the 
perceived general benefit: in other words, compulsory 
expropriation. There is no common law right of 
expropriation in Scotland and any obligation to give up 
one’s property in this way must have a statutory basis. 
Where an individual is deprived of his property for the 
perceived public good, equity demands that the 
community at large and not the individual immediately 
affected should bear the cost of the loss caused by that 
expropriation. 
 
The authority for the Council Directive is Articles 37 
and 94 (formerly 43 and 100) of the Treaty of Rome.  
Article 37 establishes the CAP and Article 94 
authorises the issuing of Directives.  Directive 85/511 
requires Member States to introduce legislation to 
comply with its intentions by 1st January 1987.  The 
U.K. already had the Animal Health Act 1981 and 
intimated to the EU that it proposed to rely on that Act 
as fulfilling its compliance obligations. 
 
 
To determine whether the Government is legally 
entitled to adopt that position, it is necessary to 
consider the background to and provisions of the 
Directive and compare and contrast them with those in 
the domestic legislation to determine to what extent 
the two are compatible. 
 
In a Scottish case2 called Westerhall Farms v Scottish 
Ministers the judge, Lord Carloway, held that he was 
“unable to agree with the submission that the 1985 
Council Directive as amended by the 1990 Directive is 
intended to be a comprehensive and exhaustive code 
limiting what national governments are entitled to do 
to prevent the spread of foot-and-mouth disease. 
Rather, as originally framed, the Directive was 
intended to provide the minimum preventative steps 
required by such governments. I do not consider that 
the 1990 amendments, which were concerned mainly 
with the proscribing of policies of vaccination, were 
intended to stop governments from taking further steps 
deemed necessary to eradicate the disease provided, of 
course, that such steps did not conflict with the terms 
of the Directive.” 
 
Because of the urgency of the situation with which he 
was faced Lord Carloway refused leave to appeal, 
which meant that the matters he had dealt with in the 
context of an application for an interim order 
prohibiting the devolved government from carrying 
out the slaughter of the herd at Westerhall Farm were 



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2008. 6. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

2008 No. 6 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

30

rendelkezı kormány a Westerhall farm teljes 
állatállományának leölését végrehajtsa. Pedig azon az 
ülésen az ügyeket mélységében tárgyalhatták volna. 
 
A döntés kissé váratlan volt azért, mivel: 
1. az irányelv preambulumában utalások vannak az 
Amszterdami Szerzıdésben lefektetett szabályok 
közelítésére, 
2. az irányelvnek megfelelıen a tagállamoknak az 
átültetı rendelkezéseket meghatározott idıpontra meg 
kell alkotni a 19. cikk értelmében, 
3. az irányelv részletes és koherens rendszert vázol fel. 
  
Az eljáró bíró helyesen állapította meg, hogy az 
irányelv célja nem a versenypolitikával függ össze, s 
nem egyéni jogokat akar alapítani a földtulajdonosok 
részére, hanem az állatállomány minıségét és 
profittermelı-képességét kívánja biztosítani. S mindezt 
olyan eszközökkel szeretné elérni, amelyek egy 
integrált politika részét képezik az Unióban, s amely 
biztosítja egy gazdaságilag pusztító betegség 
leküzdését. Az egységes integrált politika kialakítása 
nem a versenypolitika tárgya, és a gazdáknak sem 
biztosít külön jogokat. Az irányelv címzettjei inkább a 
tagállamok, s nem beszélhetünk közvetlen hatályról a 
Közösségben fellelhetı különbözı közigazgatási 
rendszerek miatt, amelyek szükségessé teszik, hogy a 
tagállamok az irányelv alapelveihez tartsák magukat, 
összhangban a hazai rendszerrel.  
  
 
Az irányelv 2. cikke határozza meg azon állatok körét, 
amelyekre a hatálya kiterjed: 
• „fertızésre fogékony fajba tartozó állatok”: állattartó 
gazdaságban tartott házi, vagy vadon élı kérıdzı állat 
illetve sertés, 
• „fertızésre fogékony állat”: azon fertızésre fogékony 
fajba tartozó állat, melyet nem oltottak le, vagy 
beoltották, de akinek fertızöttségét az illetékes hatóság 
még nem észlelte; 
• „fertızött állat”: azon fertızésre fogékony fajba 
tartozó állat, amely: 

 - a száj- és körömfájás betegség klinikai tüneteit 
vagy kórbonctani elváltozásokat  hordoz magán; 
 - vagy amelynek a száj- és körömfájás betegségét 
hivatalosan megállapították; 

• „fertızésre gyanús állat”: azon fertızésre fogékony 
fajba tartozó állat, mely olyan klinikai tüneteket, 
illetve kórbonctani elváltozásokat hordoz magán, 
melyek a száj- és körömfájás betegség gyanúját vetik 
fel; 
• „kontaminációra gyanús állat”: azon fertızésre 
fogékony fajba tartozó állat, mely – az összegyőjtött 
epizoológiai adatok alapján- közvetve vagy 
közvetlenül száj- és körömfájás vírusával való 
fertızésnek ki lett téve.  
 

not aired in a setting where the matters could be 
considered in greater depth. 
 
 
This decision is a little unexpected, given:– 
1. the reference in the preamble to the approximation 
of laws provisions in the Amsterdam Treaty. 
2. the obligation laid on member states to bring in 
implementing provisions by a particular date, in terms 
of Article 19. 
3. the detailed and coherent scheme set out in the 
Directive. 
 
The judge correctly said that the purpose of the 
Directive is neither in terms of competition policy or 
as intended to afford individual rights to land holders, 
but that it seems directed towards the improvement of 
the quality of livestock and hence its profitability. The 
means by which it seeks to achieve this is to have a 
single integrated policy throughout the Community to 
achieve the eradication of an economically destructive 
disease. The desire for a single integrated approach is 
not a matter of competition policy or of giving rights 
to farmers. The Directive is addressed to Member 
States, rather than being of direct application, because 
of the varying administrative structures to be found 
throughout the Community, which make it necessary 
for individual states to apply the principles of the 
Directive in accordance with their own domestic 
systems. 
 
Article 2 of the Council Directive defines the animals 
to which the Directive applies:– 
• “animal of a susceptible species” means any 
domestic or wild ruminant or swine present on a 
holding; 
• “receptive animal” means any animal of a susceptible 
species which is not vaccinated, or which is vaccinated 
but whose immunization cover is considered to be 
inadequate by the competent authority 
• “infected animal” means any animal of a susceptible 
species: 

- in which clinical symptoms or post-mortem 
lesions which may arise from foot-and-mouth 
disease have been ascertained, or  
- in which the presence of foot-and-mouth disease 
has been officially  ascertained following a 
laboratory examination; 

• “animal suspected of being infected” means any 
animal of a susceptible species showing clinical 
symptoms or post-mortem lesions which are such that 
the presence of foot-and-mouth disease may 
reasonably be suspected; 
• “animal suspected of being contaminated” means any 
animal of a susceptible species which may – according 
to the epizootiological information collected – have 
been directly or indirectly exposed to the foot-and-
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A „vad” kérıdzı állat fogalmába beletartozik a 
vadkecske is, amely Skócia dél-nyugati részein lelhetı 
fel; valamint az ız, amely bárhol megtalálható és 
szintén az irányelv hatálya alá tartozik.  
 
A vakcinázási tilalom miatt tulajdonképpen minden 
vadon élı állat Skóciában fertızésre fogékony állatnak 
is tekintendı. 
 
A”fertızött állat” definíció és a „fertızésre gyanús 
állat” definíciója egymásnak ellentmondanak. Ha egy 
állat „fertızött állat”, akkor klinikai tüneteket vagy 
kórbonctani elváltozásokat produkál, amelyek a száj- 
és körömfájás betegségbıl erednek. Ha azonban egy 
állat „fertızésre gyanús állat”, olyan klinikai tüneteket 
vagy kórbonctani elváltozásokat mutat, amelyek a 
száj- és körömfájás betegség lehetséges jelenlétét 
tanúsítják. A két definíció között a gyakorlatban nehéz 
különbséget tenni.  
 
A 4. cikk értelmében, ha egy gazdaság egy vagy több 
állata száj- és körömfájás fertızésre vagy 
kontaminációra gyanús állat, ennek kiderítésére a 
hivatalos lépéseket meg kell tenni azonnali jelleggel; 
meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e a helyszínen a 
betegség; azonnal hívni kell az illetékes állatorvost, aki 
a laboratóriumi teszteléshez leveszi a szükséges 
mintákat. 
 
A fertızés megállapításának elsıdleges eszköze a 
vérteszt, s nem a fizikai tünetek vizsgálata. Ugyanis a 
száj- és körömfájás betegség ránézésre 
elhatárolhatatlan más betegségektıl, így aztán a 
vérvizsgálat tőnik a legbiztosabb módszernek a 
beazonosításához. Egy másik ügyben3 (a Shepherd v. 
Scottish Ministers), a kormány azzal érvelt, hogy 
vérvizsgálat esetén a nyáj valamennyi állatát meg 
kellene vizsgálni, s ezzel az irányelv rendelkezéseit 
nemhogy minimumnak nem tekintik, de teljesen 
semmibe veszik. 
 
A 4. cikk olyan ideiglenes intézkedésekrıl 
rendelkezik, amelyek megpróbálják megakadályozni a 
betegség továbbterjedését. Ilyen rendelkezés például, 
hogy össze kell számolni a fertızésre gyanús, valamint 
elhalt állatokat, a fertızött vagy megfertızıdhetett 
állatokat; meg kell tiltani a fertızésre fogékony állatok 
szállítását, elmozdítását a birtokról; engedélyhez kell 
kötni a személyek szabad mozgását a farmra, illetve az 
onnan való eltávozást. Ugyanez vonatkozik az állati 
termékekre, valamint állati hulladékokra is. A skót 
állategészségügyi törvény erre vonatkozó hasonló 
rendelkezései összhangban vannak az irányelvvel. 
 
A 4. cikk 2. bekezdése megengedi az illetékes 

mouth virus. 
 
The references to “wild” ruminants mean that feral 
goats, such as are to be found in the south west parts of 
Scotland, or wild deer, which are to be found 
everywhere, fall within the terms of the Directive. 
 
Because of the prohibition on vaccination all 
susceptible animals in Scotland are also within the 
class of receptive animals. 
 
The definitions of “infected animal” and “animal 
suspected of being infected” seem self-contradictory. 
An animal may be an “infected animal” if it shows 
clinical symptoms or post mortem lesions which may 
arise from foot-and-mouth disease. An animal will be 
a “suspected animal” if it shows clinical symptoms or 
post-mortem lesions which are such that the presence 
of foot-and-mouth disease may reasonably be 
suspected. It is difficult to see the practical distinction 
between these definitions. 
 
Article 4 provides that where a holding contains one or 
more animals suspected of being infected or of being 
contaminated with foot-and-mouth disease, official 
means of investigation to confirm or rule out the 
presence of the disease are set in motion immediately 
and, in particular, that the official veterinarian has the 
necessary samples taken for laboratory examination. 
 
 
This makes blood testing, rather than physical 
examination, the primary means of establishing the 
disease in a suspected animal. Foot and mouth disease 
is clinically indistinguishable from certain other 
diseases, so that laboratory testing would seem a more 
certain method of making a positive identification. In 
another case,3 Shepherd v Scottish Ministers, the 
government argued that the taking of blood samples 
would require every animal in the flock to be tested, 
which appears not to treat the Directive as setting out a 
minimum requirement but simply to ignore it. 
 
Article 4 goes on to set out the interim measures to be 
taken pending determination of the disease. They 
include counting all categories of animals of 
susceptible species and the number of animals already 
dead, infected or liable to be infected or contaminated; 
prohibition of movement of animals of susceptible 
species; prohibition of movement of other animals 
without consent; and authorization of movement of 
persons to or from the holding. There are similar 
restrictions on the animal products or waste. The 
similar provisions of the Animal Health Act are 
compatible with these restrictions. 
 
Paragraph 2 of Article 4 permits the competent 
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hatóságnak, hogy kiterjessze ezeket az intézkedéseket 
azon szomszédos gazdaságokra is, amelyek esetében 
„az elhelyezkedésük, kialakításuk vagy a gazdaságról 
származó állatokkal való kapcsolat okot adhat a 
fertızés lehetıségére”. Ez a rendelkezés azonban nem 
azt jelenti, hogy a kormányok minden környezı 
gazdaságra kiterjesszék ezt a rendelkezést, hanem 
minden esetben külön kell vizsgálni az egyedi 
körülményeket. A nemzeti kormányok nem 
hivatkozhatnak erre a cikkre annak érdekében, hogy a 
szomszédos gazdaságok állatállományát levágják, nem 
azt célozza ez a rendelkezés, hogy kivétel nélkül irtsák 
az állatállományt.  
 
Az 5. cikk azt szabályozza, hogy milyen azonnali 
intézkedéseket kell tenni, akkor, ha kiderül, hogy a 
birtokon egy vagy akár több állat fertızött. Ebben az 
esetben, a gazdaságban az összes fertızött, valamint 
fertızésre fogékony állatot le kell vágni a helyszínen, 
hivatalos felügyelet mellett úgy, hogy a betegség 
további terjedését elkerüljék. Miután ez megtörtént, a 
levágott állatokat hivatalos felügyelet mellett szintén el 
kell pusztítani a száj- és körömfájás betegség 
elterjedésének megakadályozása érdekében. 
 
Az irányelv nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mind a 
levágás, mind pedig az elégetés során keletkezı pernye 
ne járjon a betegség elterjedésének kockázatával. A 
2001-ben történtek kapcsán felmerült a kérdés, hogy 
vajon az égetés és az annak során keletkezı pernye 
nem okozza-e a betegség továbbterjedését, és ha 
megállapítható, hogy az összefüggésben van a 
betegség terjedésével, akkor ebben az esetben az 
irányelv nem rendezi a felelısség kérdését.  
 
 
Található rendelkezés még a melléktermékek, úgy 
mint a tej, gyapjú, hulladék anyagok biztonságos 
kezelésérıl is. Az állategészségügyi törvény szintén 
összhangban van ezen rendelkezésekkel.  
 
A 8. cikk foglalkozik a betegség továbbterjedésével. 
Ez magában foglalja, mind a betegség keletkezésének 
felkutatását, mind pedig annak terjedését a birtokról. 
Ez nem a kötelezı levágási politika szellemét követi az 
esetlegesen megfertızıdött nyájakra vonatkozóan, 
azonban az állatokat mindenképpen hivatalos 
felügyelet alá kell helyezni. Ez azt jelenti, hogy a 
korábban említett 4. cikk vizsgálatait el kell végezni. 
 
 
Ahol az illetékes állatorvos megállapítja vagy a 
rendelkezésre álló adatok alapján úgy gondolja, hogy a 
száj- és körömfájás betegség személyek, állatok, 
jármővek mozgásával vagy egyéb úton egy másik 
birtokról került át a fertızött birtokra, a származási 
birtokot is a 4. cikkben foglalt hivatalos vizsgálat alá 

authority to extend these measures to adjoining 
holdings “should their location, their configuration, or 
contacts with animals from the holding where the 
disease is suspected give reason to suspect possible 
contamination”. This paragraph does not give 
authority to the government to adopt a blanket policy 
on contiguous farms but requires them to take into 
consideration the individual circumstances of each 
case, and in any event the contiguous cull policy did 
not purport to proceed on the basis that contiguous 
holdings were infected. 
 
 
 
Article 5 sets out what is to happen as soon as it has 
been confirmed that one or more of the animals on the 
holding is infected. All animals of susceptible species 
on the holding shall be slaughtered on the spot under 
official supervision in such a way as to avoid all risk 
of spreading the foot-and-mouth virus. After being 
slaughtered, the slaughtered animals shall be destroyed 
under official supervision in such a way that there is 
no risk of spreading the foot-and-mouth virus. 
 
 
The Directive lays great stress on the fact that both the 
slaughter and the disposal of carcases are to be done in 
such a way that there is no risk of spreading the foot 
and mouth virus. Questions were raised in the course 
of the 2001 outbreak as to whether the burning of 
carcases had in itself caused the spread of the virus on 
the wind and if it were to have been established that 
this had contributed to the spread of the disease, 
questions of liability for failing to comply with the 
Directive would have arisen. 
 
Provision is also made in this Article for the safe 
disposal of by-products, such as milk and wool, and of 
waste material. Again, the Animal Health Act 
provisions are compliant with it. 
 
Article 8 deals with transmission of the disease. It 
covers both finding out where the disease came from 
and where it may have gone from the holding. It does 
not provide for a compulsory slaughter policy on 
potentially contaminated holdings but requires that 
they be placed under official surveillance. This means 
that there must be an investigation under Article 4 
involving the actions and consequences prescribed in 
that Article. 
 
Where the official veterinarian finds, or considers on 
the basis of confirmed data, that foot-and-mouth 
disease could have been introduced on to the infected 
holding from other holdings as a result of the 
movement of persons, animals or vehicles or in any 
other way, those other holdings must be placed under 
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kell vonni.  
 
Olyan birtokokat is a 4. cikkben foglalt hivatalos 
vizsgálat alá kell vonni, amelyek esetében az 
állatorvos megállapítja, vagy a rendelkezésre álló 
adatok alapján úgy gondolja, hogy fennáll a száj- és 
körömfájás betegség átkerülésének gyanúja. 
 
Az irányelv egyetlen szakasza sem rendelkezik az ún. 
„pusztító levágásról”, amikor is a farm meghatározott 
hatókörén belül minden állatot le kell ölni. 
 
 
A 9. cikk a védelmi zónák kialakításáról rendelkezik, 
amelyeket minimum 3 km-es sugarú körben kell 
kialakítani, valamint a felügyeleti zónáról minimum 10 
km-es körzetben. 
 
A védelmi zónán belül a következı intézkedéseket kell 
tenni: 
- minden birtokot nyilvántartásba kell venni az összes 
fertızésre fogékony állattal együtt, 
- ezeket a nyilvántartásba vett birtokokat 
meghatározott idıszakonként állatorvosi szempontból 
meg kell vizsgálni, 
- a fertızésre fogékony állatokat a gazdaságból nem 
szabad elszállítani az elsı 15 napban, kivéve, ha 
hivatalos felügyelet mellett közvetlenül levágási céllal 
olyan vágóhídra szállítják ıket, amely a zónán belül 
helyezkedik el; ha pedig nincs ilyen hatósági 
felügyelet alatt álló vágóhíd a zónában, akkor a 
szállítás a hatóság által kijelölt vágóhídra történik. A 
szállítást az illetékes hatóság engedélyezheti, ha az 
állatorvos valamennyi állatot megvizsgált és kizárta 
fertızött állat jelenlétét; 
- tenyésztésre történı szállítás szintén tiltott; 
- a mesterséges megtermékenyítés is tiltott az elsı 15 
napban kivéve, ha a spermium a farmertıl, vagy egy 
megtermékenyítı központból származik; 
- vásárok, piacok, kiállítások vagy más összejövetelek, 
ideértve az összegyőjtést és a szétosztást, amelyen 
fertızött állatok érintkezhetnek, szintén tiltott. 
 
 
 
Hasonló, de kevésbé szigorú szabályai vannak a 
felügyeleti zónának is. Ebben a cikkben azonban még 
csak utalás sincs az állatok leölésére ezekben a 
zónákban. 
 
Most pedig a skót nemzeti állategészségügyi törvény 
hatásait vizsgálom meg, amely egy 1981-ben született 
törvény, s tulajdonképpen több 1935-ben napvilágot 
látott törvény rendelkezéseinek konszolidált változata. 
A türvény teljesen más rendszert vázol fel. A 3. fejezet 
3. szakasz (1) bekezdése alapján amennyiben a 
miniszter úgy látja, elrendelheti azon állatok levágását, 

official surveillance in accordance with Article 4. 
 
Other holdings to which he finds, or considers on the 
basis of confirmed data, that foot-and-mouth disease 
could have been introduced from the infected holding 
must become subject to the provisions of Article 4. 
 
 
There is no suggestion in the Directive that it is 
appropriate to carry out ‘fire break’ culls, where all 
animals are killed within an arbitrary distance from the 
farm where the disease has occurred. 
 
Article 9 provides for the establishment of a protection 
zone of a minimum radius of 3km and a surveillance 
zone based of a minimum radius of 10km. 
  
 
The following measures must be applied in the 
protection zones: 
- a census of all the holdings with animals of 
susceptible species must be carried out, 
- holdings which are the subject of such a census must 
periodically undergo a veterinary inspection 
- animals of susceptible species may not be removed 
during the first 15 days from the holding on which 
they are kept except to be transported directly under 
official supervision for the purpose of emergency 
slaughter to a slaughterhouse located in that zone or, if 
that zone has no slaughterhouse under veterinary 
supervision, to a slaughterhouse designated by the 
competent authority. Such movement may be 
authorized by the competent authority only after 
examination by the official veterinarian of all the 
animals of susceptible species on the holding has ruled 
out the presence of suspected animals; 
- itinerant service for breeding shall be prohibited; 
- artificial insemination shall be prohibited during the 
first 15 days except where it is carried out by the 
farmer with sperm that is on the farm or with sperm 
delivered directly by an insemination centre; 
- fairs, markets, shows or other gatherings of 
susceptible animals, including collection and 
distribution, shall be prohibited. 
 
Similar, but less stringent requirements are imposed in 
respect of the surveillance zone. Nowhere in this 
Article is any power given to slaughter animals in 
either of these zones. 
 
I now turn to consider the impact of the domestic 
regulation The Animal Health Act 1981 is a 
consolidation of several previous Acts dating from 
1935 and has a scheme which is entirely different. By 
Schedule 3, Paragraph 3(1), the Minister may, if he 
thinks fit, in any case cause to be slaughtered:– 
(a) any animals affected with foot-and-mouth disease, 
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amelyek: 
a) megfertızıdhettek a száj- és körömfájás 
betegséggel, vagy elkaphatják azt; továbbá 
b) ugyanazon a területen, pajtában, fészerben, ólban 
vagy egyéb olyan helyen tartózkodtak vagy jelenleg is 
ott vannak, ahol a fertızött állat; vagy ugyanabban a 
nyájban találhatóak, vagy egyéb módon kapcsolatba 
kerülhetnek egy fertızött állattal, vagy bármely módon 
ki lehetnek téve a fertızés veszélyének. 
 
Ez a rendelkezés egyrészt tágabb, másrészt szőkebb, 
mint az irányelv. A törvény szerint: „ha úgy gondolja, 
elrendelheti”, ami tulajdonképpen széles diszkrecio-
nális jogkörrel ruházza fel a minisztert. Míg az 
irányelv kötelezıvé teszi az állatok levágását. A 
diszkrecionális jogkör alapításának indoka az volt, 
hogy ne vághassák le az ızeket. Tekintettel az irányelv 
ellentmondást nem tőrı szövegezésére, nem tőnik 
megfelelınek a rendelkezés, még akkor is, ha célja az, 
hogy megakadályozza a betegség terjedését 
eredményezı állat-szétszóródását,  
 
 
Másrészrıl, a törvény tágabban fogalmaz az 
irányelvnél, mivel a miniszter számára az állatok 
szélesebb körének levágását engedélyezi, mint az 
irányelv. Figyelembe véve, hogy a betegség 
szárazföldön akár 60 km nagyságú térségben is 
szétterjedhet, vízen pedig 300 km-es körzetben, 
különösen a mérsékelt övi zónákban, nehéz lenne 
amellett érvelni, hogy az állatok ne lettek volna kitéve 
a fertızésnek. Ez volt a probléma a Shepherds, 
valamint a Westerhall ügyben is, amelyekben fennállt 
a fertızés veszélye.  
 
 
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az Egyesült 
Királyság az irányelv rendelkezéseit nem teljesen és 
tökéletesen ültette át nemzeti jogába a meglévı 
állategészségügyi törvény rendelkezéseivel. Az hogy 
az irányelv rendelkezésinek szigorúbb alkalmazása, 
amely tulajdonképpen kötelezıen írja elı az állat 
levágását, hatásosabb lett volna-e, ennek megálla-
pítása, nem a jogászok, hanem a szakemberek feladata. 
 
Arra a kérdésre, hogy az irányelv pusztán minimum 
szabályokat rögzít-e vagy pedig teljes mértékben 
követni kell és át kell venni rendelkezéseit, az Európai 
Bíróság adhatna választ. Jelenleg megállapítható, hogy 
a nemzeti szabályozás nem olyan minimum-
szabályozásnak tekinti az irányelvet, amelyre építeni 
kell, sokkal inkább más rendszert követ, hol 
szőkebben, hol tágabban fogalmaz, mint az irányelv. 
 
 
A betegség elterjedése is felvetett néhány bonyolult 
kérdést, mégpedig az egyéni és a közösségi érdekek 

or suspected of being so affected; and 
(b) any animals which are or have been in the same 
field, shed, or other place, or in the same herd or flock, 
or otherwise in contact with animals affected with 
foot-and-mouth disease, or which appear to the 
Minister to have been in any way exposed to the 
infection of foot-and-mouth disease. 
 
 
 
This provision is in some ways broader and in other 
ways narrower than the Directive. The Act uses the 
words “may if he thinks fit cause to be slaughtered”, 
which confers a discretion on the Minister, whereas 
the Directive imposes an absolute obligation to kill all 
affected animals. The discretion in the Act has been 
used as a reason for not culling wild deer. Having 
regard to the peremptory terms of the Directive this 
does not seem appropriate, even though it seems 
sensible not to do something which might cause the 
dispersal of animals which could in turn spread 
disease. 
 
On the other hand the Act is broader than the Directive 
in that it allows the Minister to kill animals of a far 
wider class than does the Directive. Given the view 
that the disease may be transmitted up to 60km over 
land and 300km over water, especially in temperate 
zones, it would be difficult to ague that any particular 
animal had not “been in any way exposed to the 
infection of foot-and-mouth disease”. This was the 
problem for the Petitioner in both Westerhall Farms 
and Shepherd, where the evidence was to the effect 
that there was a measure of risk of the flocks in 
question being infected with the disease. 
 
From this analysis it can be seen that the Directive is 
not fully and correctly transposed into UK law by the 
pre-existing provisions of the Animal Health Act. 
Whether the adoption of the provisions of the 
Directive, with their much more restrictive attitude to 
killing would have been more or less effectual is a 
matter for scientists and not lawyers. 
 
 
The question of whether the European Directive is 
intended to set out a minimum standard to which 
Member states should adhere or whether it sets out a 
comprehensive system should be determined by the 
European Court, as it has been shown that the 
domestic statute does not treat the Directive’s 
requirements as a minimum standard from which to 
build but follows a different scheme, in some ways 
broader and in other ways narrower than the Directive. 
 
The outbreak has raised difficult questions of 
balancing the interest of the individual against those of 
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egyensúlyának kérdését, amelyet nem sikerült 
megnyugtatóan rendezni a késı éjszakáig tartó 
elızetes meghallgatásokon, tárgyalásokon. 
 
Újra csak Lord Carloway szavaira szeretnék utalni, aki 
a Westerhall Farms ügy kapcsán úgy nyilatkozott, 
hogy „megfontolandó, hogy az 1981-es törvény nem ír 
elı olyan konkrét eljárást vagy mechanizmust, amely 
alapján a levágásról dönteni lehet. Például, alig van 
törvényi iránymutatás arra vonatkozóan, hogy: (a) mi a 
megfelelı forma a levágási intézkedés foganato-
sítására, (b) ki az a személy, akihez ellentmondással 
lehet élni a döntéssel szemben, (c) ki az a szakértı, aki 
jogosult a döntést meghozni, (d) kik a végrehajtásra 
jogosultak. Talán jelentısége lehet a következınek is, 
úgy tőnik nincs szükség a levágási eljárás bírói 
biztosításának bármilyen formájára. Ez furán hangzik 
akkor, amikor tudatában vagyunk, hogy mit jelent az 
eljárás gazdaságilag a nyáj birtokosára nézve.” 
 
 
 
 
Végül, az állategészségügyi törvény rendelkezéseit 
nem lehet úgy végrehajtani, hogy az ne ütközzön 
különbözı és egymással versengı jogszabályokkal, így 
például a vízszennyezés megelızésérıl, valamint a 
mezıgazdasági tevékenységen kívül állók életének 
védelmérıl szóló rendelkezésekkel. Mivel ez a helyzet, 
a törvényhozás gazdasági céljait tekintve feltehetı a 
kérdés, hogy vajon igazolható-e az állategészségügyi 
törvény jelen formájában. 
 
A betegség kitörésének veszélye és erre a kormány 
reakciója jelentıs volt. A vidéket elzárták, így a vidéki 
üzletek, amelyek nem mezıgazdasággal foglalkoztak, 
például szállodák, turista látványosságok hatalmas 
összegeket veszítettek, s még kártalanítást sem kaptak. 
A legszomorúbb történetet attól a gazdától hallottam, 
akinek tejtermelésre szánt tehenei voltak. Elmesélte, 
hogy mielıtt levágták állatait, csak olvasmányaiból 
ismerte, amit az angolok úgy hívnak „hajnali kórus”, 
vagyis a korán reggel éneklı madarakat. És habár 
sokszor olvasott róla, soha nem hallotta, mivel a 
fejésre váró tehenei bıgése elnyomta a madarak 
hangját. Majd miután levágták ıket, kora reggel felkelt 
és elıször életében hallotta énekelni a madarakat a 
sötétben. 
 
 
 
A betegség kitörése után a nemzeti szabályozást az 
angol parlament Anglia és Wales tekintetében, a skót 
parlament Skócia vonatkozásában megváltoztatta egy 
külön törvénnyel. A skót törvényhozás hatása az volt, 
hogy most már a kormány különleges hatáskörben 
jogosult elrendelni az állatok levágását meghatározott 

the public and these questions are not satisfactorily 
resolved by hurriedly arranged hearings on interim 
measures, convened in the middle of the night. 
 
I would echo the disquiet which Lord Carloway 
expressed in Westerhall Farms, where he said, “It 
must be a source of some concern that the 1981 Act 
prescribes no real procedures or mechanisms under 
which a decision to order the slaughter of animals 
takes place. For example, there appears to be little 
statutory guidance as to: (a) the appropriate form 
which notification of a potential order for slaughter 
should take; (b) the person to whom any 
representations resisting the order should be made; (c) 
the expertise of any person qualified to pronounce the 
order; or (d) the powers available to any persons 
authorised to carry out the order. Perhaps also of some 
significance, …there is no apparent need for any form 
of judicial warrant authorising the slaughter process. 
This may seem strange given the potential economic 
effect of the process on the persons in possession of 
the cattle.” 
 
Finally, it appears that the provisions of the Animal 
Health Act cannot be implemented in an outbreak of 
this magnitude without falling foul of other and 
competing legal requirements, such as the prevention 
of water pollution and the massive disruption of the 
life of non farmers in the country. This being so and 
looking at the economic purpose of the legislation, one 
must question whether the animal health legislation in 
its present form can be justified any longer. 
 
The seriousness of the outbreak and of the 
government’s reaction was immense. The countryside 
was regarded as closed, so that rural businesses, which 
were not agricultural, such as hotels and tourist 
attractions, suffered huge losses of money, but did not 
fall within the scheme of compensation. The saddest 
story I heard was from a client who owned a herd of 
dairy cattle. After his animals were killed he told me 
that he had often read of what we call in English “the 
dawn chorus”, which is the singing of birds in the 
early morning. Although he had heard of it he had 
never heard it, because for all his life the sound of the 
birds had been drowned by the noise of the cows 
waiting to be milked. The morning after the killing of 
his animals was carried out he woke at the usual early 
hour and for the first time ever heard birds sing in the 
darkness. 
 
Following that outbreak, the domestic law was 
changed by separate Acts of the UK Parliament, so far 
as England and Wales were concerned, and by the 
Scottish Parliament for Scotland. The effect of the 
Scottish legislation is that the government now has a 
specific power to cause any animals to be slaughtered, 
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állatbetegségek elterjedésének megakadályozása 
céljából, ideértve a száj- és körömfájás betegséget is. 
A kormány jogosult meghatározni azon állatok körét, 
amelyre kiterjesztik a levágást. Mivel a kormányt 
széleskörő diszkrecionális jogkörrel ruházták fel, így 
megnyugtató a kijelentés: „minden emlıs szerepelhet a 
listán (kivéve az embert)”. 
 
 
 
Annak érdekében, hogy a kormány diszkrecionális 
jogköre nyomatékosítva legyen, a törvény akként 
rendelkezik, hogy: „A skót miniszter – a betegséggel 
kapcsoltban – jogosult elrendelni a levágást- 
függetlenül attól, hogy állatok, madarak, vagy 
kétéltőek 
(a) fertızıdtek meg a betegséggel vagy fertızésre 
gyanúsak; 
(b) kerültek kapcsolatba fertızött állatokkal, 
madarakkal, kétéltőekkel; 
(c) voltak kitéve a fertızés veszélyének; vagy 
(d) részesültek oltásban”. 
 
Kártalanítást fizetnek, de ahelyett hogy állatonkénti 
értéket határoznának meg, a kormány egy fix árat 
állapított meg. Az is lehetséges, hogy az ár nem fedezi 
azokat a költségeket, amelyet a közjó érdekében a 
gazdának viselnie kell, és ez az agrárgazdálkodáson 
belül jelentıs ellentmondáshoz vezet. Ezt a 
rendelkezést a kártalanítás költségeinek agrárpolitikai 
megfontolásai miatt vezették be, különösen akkor, 
amikor értékes állatállományokat öltek le. A fix ár 
megállapítása terén is adódtak problémák, tudva, hogy 
ha hiány lép fel bizonyos állatokból, ez értéknövelı 
tényezı. Így felmerül a kérdés, hogy az érték 
meghatározásakor figyelembe kellene-e venni a 
mesterségesen okozott hiányt. 
 
 
 
 
A törvényt azért is kritizálták, mert a kormánynak 
hatalmat adott a „pánikkeltéshez”4 és ebben a 
pánikhelyzetben korlátozta a kártalanítás lehetıségét. 
 
 
Az Európai Unió megalkotott egy Állategészségügyi 
Stratégiát a 2007 és 2012 közötti idıszakra.5 
 
A Stratégia alapvetı rendelkezései az alábbiakban 
foglalhatóak össze: 
„Az új „Állategészségügyi Stratégia” egy keretet 
határoz meg az állatbetegségek leküzdésére a 
következı 6 évben. Mivel ismert, hogy különbözı 
betegségek milyen pusztító hatással lehetnek mind a 
mezıgazdaság, mind a termelık, mind pedig a 
gazdaság tekintetében, éppen ezért az új stratégia a 

with a view to preventing the spread of certain 
specified diseases, including foot-and-mouth disease. 
The government are entitled to specify what classes of 
animals may be slaughtered in any particular case. 
Given the broad nature of the discretion conferred on 
the government it is a matter of some relief that the 
legislation states specifically “A specification of 
animals … may include any kind of mammal (except 
man)”. 
 
To emphasise the broad nature of the discretion 
conferred on the government the Act goes on to state 
that “The Scottish Ministers may, in relation to a 
disease, exercise a power of slaughter … whether or 
not the animals, birds or amphibians concerned–  
(a) are affected with the disease or suspected of being 
affected with the disease;  
(b) are or have been in contact with animals, birds or 
amphibians affected with the disease;  
(c) have been in any way exposed to the disease; or  
(d) have been treated with serum or vaccine (or both) 
against the disease.” 
 
Compenstion is to be paid, but instead of being at a 
rate which reflects the value of the individual animals 
which have been killed, it is to be paid at a fixed rate 
specified by the government. It is possible that such a 
rate might not adequately reflect the economic loss 
which the individual farmer may have sustained for the 
general public good and has been the subject of 
considerable controversy within the agricultural 
industry. The provision was introduced because of 
political concern at the cost of payment of 
compensation, especially in situations where large 
herds of valuable pedigree animals were killed. There 
were also difficulties in fixing the value of the 
aniumals as the shortage of animals caused by the 
slaughter had the effect of lifting prices so that 
questions were asked as to whether the valuation 
should take account of the artifical scarcity. 
 
The legislation has been criticised both for giving 
government what has been described as a “power to 
panic”4 and for restricting the compensation given 
when that panic takes place. 
 
The European Union has now established an Animal 
Health Strategy for the period 2007 to 2012.5 
 
The principles on whiuch this is to operate are:– 
“The new Animal Health Strategy provides the 
framework for animal health and welfare measures 
over the next six years. Given the devastating impact 
that serious disease outbreaks can have on farmers, 
society and the economy, the new strategy is based on 
the principle that “prevention is better than cure”. The 
aim is to put greater focus on precautionary measures, 
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„jobb megelızni, mint gyógyítani alapelven” 
nyugszik. A cél az, hogy sokkal nagyobb hangsúly 
kerüljön a megelızı intézkedésekre, a betegségek 
felügyeletére, az ellenırzésre és a kutatásra, az 
állatbetegségek elıfordulásának, s bekövetkezése 
esetén elterjedésének minimalizálása érdekében. 
 
„Ez az új stratégia sokkal többet foglal magába, mint 
az állatbetegségek ellenırzése. Olyan problémákkal is 
foglalkozik, amelyek kizárólag csak az 
állategészségügyhöz kötıdnek, mint például 
közegészségügy, élelmiszerbiztonság, állatok jóléte, 
fenntartható fejlıdés és kutatás.” 
 
„A prioritásokat újra fogják értékelni, mivel biztosítani 
kell az európai állampolgárok támogatásának alapjait 
és forrásait. Továbbá mindazok számára, akik részt 
vesznek az állategészségügyben, tiszta felelısségi 
szabályokat kell megállapítani az új stratégia céljainak 
megvalósítása érdekében. Ennek eredménye pedig egy 
olyan európai állategészségügyi politika lesz, amely 
keménykező, hatékony és hatásos.” 
 
A skót parlament most konzultál az ágazat 
képviselıivel arról, hogy a kompenzáció megfize-
téséhez a betegséggel nem érintette gazdáknak is 
hozzá kell járulnia. Az emellett szóló ésszerő érv az, 
hogy a termelıközösség az, amely a legtöbbet szenved 
egy ilyen betegség kapcsán, és éppen ezért az egész 
közösségnek hozzá kell járulnia ezekhez a 
költségekhez kölcsönös biztosítási elv alapján. 
Magától értetıdı, hogy a termelık között nem volt 
népszerő ez az elképzelés, mivel az bevételüket 
csökkenti. 
 
Földbirtok-politika 
 
Skóciában a mezıgazdászok többsége tulajdonosa 
annak a birtoknak, amelyen dolgozik. 1964-ig a skót 
jog elıírta, hogy mindig a legidısebb fiú örökli a 
földet, a rajta álló épületekkel együtt. Ennek az volt a 
hatása, hogy nem aprózódtak el úgy a birtokok, mint 
ahogyan az történt a napóleoni Code Civil alapján 
mőködı országokban, így Franciaországban és 
Olaszországban. Habár 1964-ben úgy módosították a 
törvényt, hogy a gyermekek egyenlıen örökölnek, 
mégis él az az erıs hagyomány, hogy a legidısebb fiú, 
illetve az a fiú, aki hajlandó foglalkozni a földdel, 
örökli a teljes gazdaságot. Néha azonban az, aki a 
teljes farmot örökli bizonyos pénzbeli megváltást fizet 
testvéreinek. Egy ilyen rendelkezés nagy vitákat 
válthat ki a családon belül, hiszen sokszor a 
mezıgazdasággal nem foglalkozó testvérek sokkal 
több jövedelemmel rendelkeznek, mint a gazdálkodó 
testvér. Ez utóbbi irigy a másik fizetésére, míg a 
többiek irigylik a hatalmas, kézzel fogható tıkét, a 
vagyont, amely nem más, mint a gazdaság.  

disease surveillance, controls and research, in order to 
reduce the incidence of animal disease and minimise 
the impact of outbreaks when they do occur.  
 
 
 
 
“The new strategy encompasses much more than just 
the control of animal diseases, however. It also focuses 
on issues which are inextricably linked to animal 
health, such as public health, food safety, animal 
welfare, sustainable development and research.  
 
 
“Priorities will be re-evaluated to ensure that funding 
and resources are employed in areas of most benefit to 
European citizens. Moreover, all those involved with 
animal health will have clear responsibilities in 
ensuring that the goals of the new strategy are met. 
The result will be an EU animal health policy that is 
robust, efficient and effective.” 
 
 
The Scottish government is now consulting the 
industry about making farmers who have not been 
affected by disease contribute to the payment of 
compensation of those who are affected. The 
intellectual argument for this is that it is mainly the 
farming community which suffers if there is serious 
disease of animals and therefore the farming 
community should contribute on a mutual insurance 
principle. Understandably this proposal is causing 
great unhappiness to farmers who see threats to their 
income. 
 
Business Structures of farming enterprises 
 
The majority of farmers in Scotland own the farm or 
farms on which they operate. Until 1964, the law in 
Scotland stated that the eldest son inherited all the land 
and buildings which belonged to his dead father. The 
effect of this was to avoid the breaking up of farms 
into smaller and smaller units, which occurred in 
countries which followed the Napoleonic Code, such 
as France and Italy. Although the law changed in 1964 
to the effect that all children would share equally in the 
property, there remains a strong tradition that the 
eldest son, or least the son who shows most interest in 
and talent for farming should inherit the farm. 
Sometimes an obligation is laid on this son to pay a 
certain amount to his brothers and sisters in order to 
secure that they shall receive more equal shares. Such 
a provision can cause great resentment within families, 
especially in situations where the non-farming brothers 
and sisters earn more money than the farmer. He 
envies their salaries and they envy his ownership and 
enjoyment of the farm, which is a large and very 
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Ráadásul az 1950-es, 1960-as években hiány volt a 
gazdálkodóban, éppen ezért a brit mezıgazdaságban 
az lett a trend, hogy a hiány leküzdése érdekében egyre 
több gépet vásároltak. Mivel azonban a gépek nagyobb 
teljesítményőek lettek, a farmerek gazdasági 
szempontból most már arra törekednek, hogy minél 
több földet vásároljanak a géppark kihasználása 
érdekében. 
 
E tendencia eredményeként a mezıgazdasági 
tevékenység közösségi tevékenységbıl magányos lett. 
Ismertem olyan idıs gazdálkodókat, akik elmesélték, 
hogy amikor fiatalok voltak, annyian dolgoztak 
ugyanazon a földön, hogy futball csapatokat 
szerveztek a szomszédos farmon dolgozók ellen. Ma 
már ezeknek a gazdaságoknak egyetlen egy 
alkalmazottja sincs, egy gazdálkodó tartja kezében a 
gazdaságot, aki olykor idénymunkásokat alkalmaz. Ez 
különösen igaz azokon a termıföldeken, ahol a vetést, 
a trágyázást, a rovar-irtószerszórást és a szüretet mind 
gépek végzik. Ennek az lett a szomorú 
következménye, hogy egyes farmerek nehéz gazdasági 
idıszakban, mivel senkivel sem tudják megosztani 
problémájukat, gyakran követnek el öngyilkosságot. 
  
Mezıgazdasági haszonbérlet 
 
Ha valaki tulajdonos, és földjének mővelését 
ideiglenesen más részére kívánja átengedni, a logika 
azt diktálná, hogy az lenne a legegyszerőbb és 
legegyenesebb, ha a tulajdonos a használatra 
átengedett föld erejéig megfelelı ellenértéket kapna. 
Ennek a bérleti szerzıdés felel meg.  
 
 
 
A bérlet hosszú idıre nyúlik vissza, megkötéséhez 
számos meghatározott kritériumnak kell megfelelni. 
Számos elınnyel jár, amely kielégíti mindkét fél 
gazdasági szükségleteit. A bérlet a római locatio 
conductio szerzıdésbıl ered, amelyben az egyik 
személy ad, a másik pedig elfogadja a föld vagy más 
ingatlan bizonyos használatát, állandó, végleges vagy 
teljes ellenırzését határozott vagy határozatlan idıre, 
esetleg idıkorlát nélkül, tekintetbe véve azt, hogy ezért 
bizonyos pénzbeli és/vagy természetbeni 
ellenszolgáltatás jár folyamatosan, vagy egy 
összegben. A természetbeni ellenszolgáltatás még 
abból az idıbıl származik, amikor a pénz, mint 
fizetıeszköz nem terjedt el a gazdaságban, s a bérlı a 
termény egy részével fizetett.  
 
Ebbıl a definícióból kitőnik, hogy a bérleti díj lehet 
egy fix összeg vagy fix összegő elıre meghatározott 
forma, így például az adott évben befolyt nyereség, 

visible capital asset. 
 
In addition, because of a shortage of farm workers in 
the 1950s and 1960s, the trend in British farming has 
been for the farmer to invest in more and more 
machinery in order to make up for that shortage. As 
the capacity of farm machinery has increased it has 
made economic sense for the farmer to try to acquire 
more and more land so that the machinery can be put 
to full use. 
 
As a result of these trends farming has changed from 
being a social activity to being a lonely one. I know 
old farmers who tell me that when they were young 
there were so many people employed on them that 
they were able to form football teams to play against 
neighbouring farms. Now these farms may have no 
employees at all and be farmed only by the farmer, 
with occasional seasonal help. This is particularly the 
case of arable farmers where the work of sowing, 
fertilising, spraying insecticide and harvesting are all 
done by machine. One unfortunate consequence of this 
trend has been that lonely farmers, particularly in 
difficult economic times when they have had no one to 
share their troubles with, have been killing themselves 
in increasing numbers.  
 
Leases 
 
If one person owns land and another person wishes to 
exploit that land on a temporary basis, logic would 
dictate that the simplest and most straightforward way 
for this to be achieved would be for the owner to allow 
the other the use of the land for a defined period in 
exchange for payment according to the extent of that 
use. The contract which falls into this description is a 
lease. 
 
As a contract with a long history and clearly defined 
criteria for its constitution, the lease has considerable 
advantages, which meet the economic needs of both 
parties. Lease may be defined as “a contract of 
location (letting to hire) by which one person grants 
and another accepts certain uses, current or definitive, 
or the entire control, of lands or other immoveable 
property for a period or periods, definite or indefinite, 
or even without limit of time, in consideration of the 
delivery by the grantee of money or goods or both, 
periodically or in lump or in both of these ways”. The 
reference to goods goes back to a period before the 
establishment of the money economy, when a tenant 
farmer would pay his rent by handing over to his 
landlord part of his crop. 
 
From this definition it can be seen that the payment of 
rent can either be of a fixed amount or can be fixed 
according to a pre-arranged formula, such as a 
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befolyt jövedelem alapján, azért hogy a földtulajdonos 
osztozzon a bérlıvel jóban, rosszban. A bérletnek 
megvan az az elınye mindkét fél számára, hogy vagy a 
pénzmozgást határozzák meg fixen és az már a 
szerzıdés megkötése elıtt ismert, vagy a bérlı 
maximális felelısségét határozzák meg elıre 
megállapított szabályok szerint. 
 
Ennek a szerzıdésnek még az is elınye, hogy nagyon 
egyszerően megalkotható, hiszen a jogi forma és a 
gazdasági valóság egybeesnek. A bérleti szerzıdés 
már a római idık óta rendelkezik olyan meghatározott 
elemekkel, amelyek alapján a szerzıdés, annak írásba 
nem foglalása esetén is azonosítható. Ezek az elemek 
még most is léteznek, ezért nagyon rövid formában is 
meghatározható a szerzıdés. Így ha a felek úgy 
gondolják, akkor röviden fogalmazzák meg a 
szerzıdést, bár azt saját igényeik szerint is 
alakíthatják, kiegészíthetik.  
 
Ugyanakkor Skóciában két fı oka van annak, hogy a 
felek miért is nem alkalmazzák a bérletet, akkor, 
amikor a tényállás alapján az tőnik a legésszerőbbnek. 
 
Az egyik az, hogy a 2003 elıtt kötött szerzıdések 
tartalmaznak egy ún. birtoklási biztosítékot, ami azt 
jelenti, hogy a bérlı gazdálkodót nem lehet eltávolítani 
a bérleti idıszak végén, akár örökre ott is maradhat az 
adott birtokon, amennyiben fizeti a bérleti díjat és nem 
követ el más súlyos szerzıdésszegést, illetve ha a 
földre valamilyen egészen más célból van szükség. 
Továbbá, a bérlı egy közeli hozzátartozójának is 
átadhatja a gazdaságot, ebben az esetben pedig fennáll 
annak kockázata, hogy az ıt követı rokon már nem 
lesz olyan tehetséges gazdálkodó, mint amilyen a 
szerzıdı fél volt. A felsorolt okok miatt az ilyen 
bérleti szerzıdéseket végül nem tartották be, mivel úgy 
gonolták, hogy a hagyományos bérleti szerzıdések 
többsége a szerzıdı felek akaratlanul okozott 
hibájának eredménye. 
 
Erre a legjobb példa 1985-ben a House of Lords, azaz 
Egyesült Királyság Legfelsıbb Bírósága elıtt tárgyalt 
Morrison-Low v. Paterson ügy, amelyben a 
körülmények alapján megállapították, hogy idıközben 
a farmer és a bérlı között egy új szerzıdés jött létre, 
habár mindkét fél tévesen azt hitte, hogy a régi 
szerzıdés van érvényben közöttük. 
 
 
A fenti biztosíték miatt, egy tisztességes, jóhiszemő 
jogász, nem ilyen szerzıdés megkötését tanácsolta 
ügyfeleinek. Inkább egy jobban kidolgozott rendszert 
szorgalmazott: ez egy betéti társaság létrehozatalát 
jelentette közte és az ígéretes gazdálkodó között, s a 
bérleti szerzıdés megkötése ezzel a korlátozott 
társasággal történik. A földtulajdonos határozza el a 

percentage of profit or turnover, so that the landlord 
shares the pain and shares the gain of the tenant’s 
enterprise. A tenancy has the advantage for both 
parties that the cash flow is either fixed and known 
before the contract is entered into or the maximum 
liability of the tenant is fixed according to the agreed 
formula. 
 
A lease also has the advantage that it is simple to 
create, as the legal form and the economic reality 
coincide. The contract has been about for a long time 
(since the days of ancient Rome) and has clearly 
defined implied terms in the event of no written 
contract being entered into. It can therefore entered 
into in a short form, although the parties may wish to 
expand that to set out their own specific contractual 
stipulations. 
 
 
 
There are two main reasons in Scotland that a lease is 
not used in situations where it is the obvious business 
vehicle for the factual situation presented. 
 
The first is that in the case of leases granted before 
2003 there is security of tenure, that is the farmer 
cannot be removed at the end of the agreed period of 
the lease, which carries on in perpetuity except in the 
event of the farmer failing to pay his rent or 
committing some other serious breach of contract or of 
the whole farm being required for some other use. In 
addition the farmer may pass his farm on to a near 
relative, which has the risk that the acquirer may not 
be as skilled a farmer as the original person to whom 
the lease was granted. As a result the letting of farms 
by straightforward lease was virtually unheard of, to 
such an extent that it has been said that the majority of 
conventional leases then being brought into existence 
were the product of mistake by the contracting parties 
rather than of deliberate act on their part. 
 
The best instance of this is to be found in the case of 
Morrison-Low v Paterson decided in 1985 by the 
House of Lords, which is the Supreme Court of the 
United Kingdom, where it was held that the 
circumstances arising in the case amounted to an 
agreement for a new lease, even though both parties 
wrongly believed that the previous lease was 
continuing. 
 
Because of the existence of security of tenure, the 
prudent lawyer did not advise his client to enter into a 
simple lease of the property but to enter a more 
elaborate scheme, such as establishing a partnership 
between himself and the prospective farmer and then 
granting the tenancy to that limited partnership. The 
landlord commands the existence of the partnership 
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betéti társaság létrehozatalát, mivel elıre 
meghatározott körülmények esetén ı is jogosult a 
megszüntetést kezdeményezni. Az 1980-as betéti 
társaságról szóló törvény 2. szakasza értelmében, a 
betéti társaság a felektıl elkülönült jogi személy. A 
társaság megszüntetésének eredményeként, a bérlı 
megszőnik, hisz nem létezik olyan szerzıdés, 
amelyben csak egy fél van, így a bérleti szerzıdés is 
megszőnik. Ez az egyedüli bonyolult és mesterséges 
módszer a birtoklási biztosíték megkerülésére, 
azonban a bíróságok ezt színlelt ügyletnek tekintik, 
hisz mindaddig, amíg a betéti társaság fennáll, a 
biztosíték létezik. A döntést meghatározó elvre az 
Angliában bevezetett új bérleti szabályok mellett, 
amelyek nem szívesen alkalmazták a biztosítékot, 
hatott a túltermeléstıl való tartás is, amelyet a bírák jól 
megéreztek. A túltermelés azt jelenti, hogy a 
mezıgazdasági termelés maximálása a továbbiakban 
már nem helyénvaló. 
 
Ma már láthatjuk, hogy ez a hozzáállás idejétmúlt. 
Hiszen folyamatosan a mezıgazdasági termékek 
növekvı árairól olvashatunk, annyira hogy Haitin és 
Indiában élelmiszer-lázadás is kitört.  
 
De mint már említettem, ez a 2003 elıtt megkötött 
bérleti szerzıdésekre vonatkozik. Abban az évben 
ugyanis a skót parlament megalkotta a mezıgazdasági 
birtokokról szóló 2003-as törvényt,6 amely a bérlet egy 
új formáját hozta létre, és nem tartalmazta a birtoklási 
biztosítékot. A jogszabály ellentétes nézetek alapján 
kompromisszum eredményeként született, s ez 
megmutatkozik a törvény gyengeségében is. 
 
A bérlet két új fajtája jött létre: 
 
Az elsı, a „korlátozott idıre szóló bérleti szerzıdés”, 
amelynek minimális ideje 15 év. A második, a „rövid 
távú, korlátozott bérleti szerzıdés”, amely maximum 5 
évre szólhat. Láthatjuk tehát, hogy a felek nem 
köthetnek bérleti szerzıdést 10 évre, csak ha azt 
gazdasági vagy személyi körülmények indokolják.  
 
 
A jogszabály komoly hátránya, hogy a korábbi bérlık 
számára, (vagyis akik még a jogszabály megszületése 
elıtt keletkezett szerzıdések alapján bérlık), új 
jogosultságot vezetett be: megvehetik a földet a 
tulajdonostól, ha az el kívánja adni a nyílt piacon. 
Vagyis a bérlı olyan elıvásárlási joggal rendelkezik, 
amely megelızi a földtulajdonos valamennyi 
hozzátartozóját. A földtulajdonosok azonban félnek 
attól, hogy ezt az elıvásárlási jogot majd az új bérleti 
szerzıdésekre is kiterjesztik, valamint attól, hogy ez a 
jog olyan abszolút joggá válik, amely alapján a bérlı 
akár ki is kényszerítheti, hogy a tulajdonos neki adja el 
földjét alacsonyabb áron. Ezért az óvatos jogászok 

because he has the right to terminate it in certain 
predetermined circumstances. In terms of Section 2 of 
the Partnership Act 1890 a Scottish partnership is an 
entity distinct from the members who make it up. As a 
result, on termination of the partnership, the tenant 
under the lease has ceased to exist and, as there can be 
no subsisting contract to which there is only one party 
in existence, the lease also ceases to exist. The device 
circumvents security of tenure in this elaborate and 
artificial way, but the courts have declined to treat the 
contract as a sham to be struck down, on the argument 
that security of tenure does continue as long as the 
partnership subsists. The policy behind that decision 
was influenced by the introduction of the forms of 
tenancy in England which did not enjoy security of 
tenure and by a judicial feeling that agricultural 
surpluses meant that the policy of maximising 
agricultural production was no longer appropriate. 
 
 
Now we see that such an approach is already outdated 
as we read of sharply rising prices for agricultural 
products, to such an extent that there have already 
been food riots in Haiti and in India. 
 
I mentioned that this applies to leases entered into 
before 2003. In that year the Scottish Parliament 
passed a law,6 the Agricultural Holdings (Scotland) 
Act 2003 which introduced new forms of lease that did 
not attract security of tenure. The legislation was the 
product of a compromise between strongly opposed 
views and this shows in the poor quality of the law as 
passed.  
 
Tow new forms of lease were introduced. 
 
The first, the Limited Duration Tenancy, must have a 
minimum duration of 15 years. The second, the Short 
Limited Duration Tenancy, must have a maximum 
duration of 5 years. Thus it can be seen that the parties 
cannot enter into a lease for ten years, even though it 
might suit their economic or personal circumstances to 
do so. 
 
The serious disadvantage of the legislation was that for 
the old secure tenants the Act gave a new right to buy 
the farm from the landlord in the event that the 
landlord wished to sell it on the open market. The 
tenant was given the first chance to buy, even in 
preference to the landlord’s own relatives. The first 
fear among landlords is that this pre-emptive right to 
buy may be extended to the new forms of tenancy and 
the second is that the right to buy may become an 
absolute one, in which the tenant may force even an 
unwilling landlord to sell out at a reduced price. 
Cautious lawyers have been advising their clients that 
they should not make such contracts. 



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2008. 6. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

2008 No. 6 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

41

továbbra sem javasolják ilyen szerzıdés megkötését.  
 
Betéti társaság  
 
Az a gazdálkodó, aki együttmőködés keretében 
szeretne gazdálkodni, beléphet egy betéti társaságba. 
Ez egy egyszerő társaság, ahol is a felek a közös 
vagyonból gazdálkodnak, közösen osztoznak a 
nyereségen, és közösen viselik a károkat is.  
  
A betéti társaság úgy is mőködhet, hogy az egyik tag 
földdel és más tıkével, gépekkel állatállománnyal stb. 
járul hozzá a társaság vagyonához, a másik pedig 
munkaerıt vagy más tıkét biztosít. A tárasságban a 
tagok közösen gazdálkodnak profitszerzési céllal. 
Néha úgy emlegetik a társaságot, mint share farming 
(gazdálkodás-megosztás), azonban itt a tagok nem 
közösen, hanem ugyanabból a vagyonból külön 
gazdálkodnak. (Lásd Társasági törvény, 1890, 2. 
fejezet) 
 
 
A társaságnak az is elınye, hogy a felek között 
megoszlik a vállalkozásból eredı kockázat. A felek 
ezáltal számíthatnak a másikra abban az esetben, ha az 
egyikük lebetegszik, vagy nyaral. Ráadásul a 
társaságba különféle tıke vihetı be és több elgondolás 
valósítható meg.  
 
A földtulajdonos, aki belép a társaságba, továbbra is 
gazdálkodó marad jelentıs adózási kedvezményekkel, 
erre azonban jelen cikk keretében nem térek ki.  
 
A társaság a hátránya, hogy a felek egyetemlegesen 
felelısek a tartozásokért (Társasági törvény, 1890, 9. 
fejezet). Az a tag, aki beviszi a földjét a társaságba, 
minden vagyonával felel. Alaposan meg kell fontolni, 
ha a tag ilyen hozzájárulást teljesít. A törvény 20. 
szakasza értelmében: „Minden vagyon, vagyoni 
értékkel bíró jog és igény, amit a társaságba 
apportáltak, adásvétel vagy más jogcímen a társaságra 
tekintettel, vagy társasági célok megvalósítására illetve 
a társaság mőködése során; a törvény értelmében a 
társaság tulajdonába tartozik, amelyet a társaság által 
meghatározott célokra kell felhasználni, összhangban a 
társaság alapító okiratával.” 
 
 
 
 
 
Ez azt jelenti, hogy az a tag, aki beviszi a földjét a 
társaságba, és azt a társaság megszőnésekor vissza 
akarja kapni, meg kell gyızıdnie arról, hogy az nem 
került-e át gondatlanságból a társaság tulajdonába. A 
tagnak tudnia kell arról, hogy ez megtörténhet, 
nemcsak az alapító okirat ilyen tartalmú rendelkezése 

 
 
Partnership 
 
A person who wishes to farm in co-operation may 
enter into a partnership to do so. This may be a simple 
general partnership where the parties carry on business 
with a common stock, a common sharing of profit and 
a common carrying of the risk of loss. 
 
Alternatively the partnership may be on the basis that 
one of the parties contributes the land and perhaps 
other capital, such as equipment or livestock, and the 
other party provides labour and other capital 
equipment. This may be a partnership if the parties are 
carrying on business in common with a view of profit. 
This is sometimes known as share farming, but 
normally in share farming there is no carrying on of 
business in common but merely two separate 
businesses making use of the same asset. (See 
Partnership Act 1890, s 2). 
 
Partnership has the advantage of spreading the risk of 
the enterprise among the partners. The partners are 
able to rely on someone else to do the work of the firm 
while they are sick or on holiday. The partners may be 
able to bring to the firm a variety of talent and capital. 
 
 
The landowner who enters into a partnership remains a 
farmer, with considerable tax advantages, but I do not 
intend to discuss these.  
 
Partnership has the disadvantage that the partners are 
jointly and severally liable for the debts of the firm 
(Partnership Act 1890, s 9). The person who 
contributes his land to the firm will find all his assets, 
and not just his farming assets, at risk in the enterprise. 
If one of the partners is to introduce his land to the 
partnership he must consider the contractual terms on 
which he does so. Section 20 of the 1890 Act provides 
that “All property and rights and interests in property 
originally brought into the partnership stock or 
acquired, whether by purchase or otherwise, on 
account of the firm, or for the purposes and in the 
course of the partnership business, are called in this 
Act partnership property and must be held and applied 
by the partners exclusively for the purposes of the 
partnership and in accordance with the partnership 
agreement”. 
 
This means that if the partner who contributed land 
wishes to have that land back in his own hands at the 
end of the partnership, he must ensure that it does not 
become part of the partnership assets by inadvertence. 
He must be made aware that this can occur not only by 
specific provision being made to that effect in the 
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folytán, hanem akkor is, ha a földet a társaság 
vagyonaként tüntetik fel a könyvelésben vagy a 
mérlegben. Ha ez történt, a bíróság valószínő, hogy 
akként dönt, a föld a társaság tulajdonának részét 
képezi egy esetleges felszámolás céljának elérése 
érdekében, még akkor is, ha a társaság vagyonában 
nem rendezték a föld jogi sorsát. 
 
Gazdálkodási szerzıdés 
 
A gazdálkodási szerzıdés alapján a földtulajdonos 
továbbra is gazdálkodó marad, de a munka 
meghatározott részét vagy egészét, esetleg a géppel 
végzendı munkát harmadik személynek engedi át. A 
gazdálkodási szerzıdést a felek úgy tekintik, mint egy 
bérletet. A szerzıdı fél fizetési kötelezettsége elıre 
meghatározott formula szerint számított összeg alapján 
áll fenn, amely azt biztosítja, hogy a gazdálkodó 
meghatározott visszafizetést kap, s a vállalkozó 
harmadik személy bevétele szakértelmétıl, valamint 
azon szerencséjétıl függ, hogy mennyire lesz jó az idei 
termés. Ez a tipikus eset, de a gazdálkodási szerzıdés 
alkalmas számos más, végtelen típusú mezıgazdasági 
szerzıdés megkötésére, amely kielégíti a felek 
igényeit. Mivel a tulajdonos szeretné tudni, hogy 
mennyi visszafizetésre is számíthat, a részére történı 
elıre meghatározott ellenszolgáltatást gyakran nevezik 
„bérleti egyenértéknek”. A terminológia használatából 
az következik, hogy a felek gyakran úgy tekintik a 
gazdálkodási szerzıdést, mint valamilyen bérletet, 
amely nem tartalmazza a birtoklási biztosítékot, és a 
felek képviselıinek el kell magyarázni, hogy habár 
készpénzfizetés tekintetében ugyanaz a célja ennek a 
szerzıdésnek is, mint a bérletnek, azonban más jogi 
utat választva eltérı következményei vannak a felekre 
nézve. 
 
Jobbnak láttam ezt a konstrukciót úgy vázolni a 
földtulajdonosoknak, hogy képzeljenek el egy olyan 
helyzetet, amelyben az általuk foglalkoztatott 
vállalkozó olyan, mint a farmot szolgáló tartozék. 
Elmagyarázom nekik, hogy a gazdálkodási szerzıdés 
tulajdonképpen a vállalkozói szerzıdés kifinomultabb 
változata, s ahelyett, hogy csupán alkalmanként 
egyetlen gazdálkodási mőveletet ruházna át, az egész 
gazdálkodást engedi át vagy azt a szektort, amellyel ı 
már a továbbiakban nem kíván foglalkozni. A 
szerzıdés legnagyobb elınye a rugalmasság. A felek 
bármikor megállapodhatnak abban, hogy kiterjesztik a 
szerzıdés tárgyát. Vonatkozhat pusztán csak a földre, 
de a rajta levı épületekre és házakra is, amennyiben a 
vállalkozó munkásokat kíván alkalmazni. 
 
 
Mivel a tulajdonos marad a gazda, az ı felelıssége a 
támogatások igénylése, s ı jogosult azok átvételére is. 
Éppen ezért a szerzıdésben rendelkezni kell az 

partnership agreement but also if the land is shown as 
an asset of the firm in its accounts and balance sheet. If 
this has happened a court is likely to hold that the land 
forms part of the assets of the partnership for the 
purposes of winding up, even though nothing has been 
done to change the formal title under which the land is 
held.  
 
Contract farming 
 
In contract farming the landowner remains the farmer 
but delegates all or part of the labour and machinery 
functions to a third party. The parties to a contract 
farming arrangement view it as a lease, with the 
contractor’s remuneration being fixed according to a 
formula which gives the farmer a fixed return and 
rewards the contractor with a variable return which 
reflects his skill or luck in the cultivation of crops. 
This is the typical scheme, but contract farming is 
capable of infinite variety of contractual terms to meet 
the needs of the parties. Because the landowner wishes 
to know how much he is going to have by way of 
return, the figure of fixed return to him is usually 
termed “the rental equivalent”. The use of this 
terminology means that the parties often think of the 
contract farming arrangement as some form of lease 
which magically does not attract security of tenure and 
the parties’ advisers must explain that although it may 
reach the same destination as a lease in cash terms, it 
does so by a different juridical route, with different 
consequences for the parties. 
 
 
 
 
 
 
I find it best to explain to the landowner by asking him 
to consider a situation with which he will be familiar, 
such as his employment of a fencing or drainage 
contractor. I explain to him that a contract farming 
agreement is simply a more sophisticated version of 
such a contracting arrangement, but that instead of 
delegating only one single farming operation on one 
occasion, he is delegating his entire farming operation 
or that sector of it which he no longer wishes to do for 
himself. The main advantage of contract farming is its 
flexibility. The parties are at liberty to make any 
agreement they like as to the extent of the subjects 
which fall within the agreement. It may relate to bare 
land only, or may include buildings and houses, if 
there is a requirement for the contractor to have staff 
on the premises. 
 
Because the landowner remains as farmer he still has 
the responsibility for the completion of the forms 
which allow him to claim subsidy, and as such is 
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aktuális támogatás igénylésérıl és a támogatás 
felhasználási céljairól is.  
 
 
 
A gazdálkodási szerzıdés másik elınye, hogy mivel a 
tulajdonos a gazdálkodó, ezért az adókedvezményekre 
is ı jogosult. 
 
 
A gazdálkodási szerzıdés alkalmas termıföld-
mővelésre, de állattenyésztésre nem. Mivel a 
tulajdonos marad a gazdálkodó, ı felel bíróság elıtt, 
ha az állatállomány egészségével kapcsolatban 
bármilyen probléma felmerül. 
 
Szintén problémás az állatállomány tulajdonlásának 
kérdése is. A tulajdonos nem akarja mővelni a földet, 
de az összeegyeztethetetlen a gazdálkodási szerzıdés 
természetével, hogy a vállalkozó harmadik személy 
legyen az állatok tulajdonosa. 
 
A gazdálkodási szerzıdés rugalmassága azt jelenti, 
hogy a szerzıdés elég összetett ahhoz, hogy mindkét 
fél igényeit kielégítı rendszert hozzon létre, ami 
megfelelı mindkét fél számára. Annak ellenére, hogy 
most a legfıbb probléma a mezıgazdaság profit-
termelı képességének alacsony szintje, amely azt 
jelenti, hogy nem olyan nagy az a torta, amelybıl 
akkora szeletet kap a gazda és a vállalkozó, amivel 
elégedett volna. 
 
Mivel a tulajdonos a gazdálkodó, az elültetett magvak, 
a növekvı termés, a learatott termés, az eladás 
bevétele mind a tulajdonosé lesz. Így fennáll a 
kockázatot, hogy ha a tulajdonos csıdbe megy még a 
termés szétosztása elıtt, akkor a vállalkozó a 
gazdálkodó hitelezıje lesz a rangsorban, és ıt 
megelızik a biztosított hitelezık, úgy, mint a bank, 
akinek zálog- vagy jelzálog biztosítéka van, valamint a 
sorban elırébb álló hitelezık, mint például az állam az 
adótartozás tekintetében. Így aztán tájékozódni kell a 
gazda pénzügyi helyzetérıl, még mielıtt megkötik a 
szerzıdést. Hasonlóan, a földtulajdonos is ki van téve 
a vállalkozó fizetésképtelenségének, mivel a termény a 
földben és a raktárban az ı tulajdona, habár egy 
beazonosíthatatlan termény összekeveredése a közös 
terménnyel a közraktárban, csıd esetén a 
vagyonkezelıhöz kerül. Nagyobb a tulajdonos 
kockázata, ha a termények ily módon keverednek. 
Általában a terménynek azonosíthatónak kell lennie, 
különösen, ha a vállalkozó elınyt akar kovácsolni azon 
szabályból, amely megengedi a gazda saját védett 
terményének elvetését.  
 
A gépesítés költségei most nagyon magasak. Ha a 
farmer, akinek 250 hektár termıföldje van, gépekkel 

entitled to receive the Single Farm Payment. Provision 
must therefore be made in the agreement for the actual 
completion of the form and for the destination of the 
subsidy payments.  
 
The contract farming arrangement also has the 
advantage that since the landowner remains as farmer 
he will continue to enjoy the tax benefits which flow 
from this and which I have already mentioned.  
 
Contract farming is suitable for arable production but 
not suitable for livestock farming. Because the 
landowner remains the farmer he is subject to 
prosecution in the criminal courts in the event of an 
animal welfare issue arising. 
 
The question of ownership of the stock is also difficult. 
The landowner wishes to have nothing to do with the 
farming of the land, but it is incompatible with the 
nature of a contract farming arrangement for the 
contractor to own the animals.  
 
The very flexibility of contract farming means that it 
can be complex to establish a scheme which is 
satisfactory to both parties, although at the moment the 
main difficulty is that the low level of farming 
profitability means that the cake available for division 
between landowner and contractor is too small to give 
them both the return from the arrangement that they 
would like. 
 
 
Because the landowner remains as farmer, the seeds 
when planted, the growing crop, the harvested crop 
and the proceeds of sale of the crop all belong to the 
landowner. There is a risk to the contractor that if the 
farmer goes bankrupt before the division of the 
proceeds of the crop, he will simply rank as an 
ordinary creditor of the landowner, after both the 
secured creditors, such as the bank for its mortgage or 
hypothec, and preferred creditors, such as the 
government for taxes due. He must therefore be 
reasonably sure of the farmer’s financial standing 
before he enters the arrangement. Similarly, the 
landowner is exposed to the risk of the insolvency of 
the contractor, because the crop in the ground and in 
store belongs to him, although an unidentified crop 
inmixed with crops of other origin in a communal 
store would fall to a trustee in bankruptcy. There is a 
greater element of risk to the landowner if such a 
mixture of crops can happen. In general the crop 
should remain identifiable, particularly if the 
contractor wishes to take advantage of the rules 
allowing a farmer to plant home saved seed. 
 
The cost of the provision of machinery is now very 
large. If a farmer with 250 hectares of arable crops 
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akar aratni, vesz egy kombájnt 100.000 fontért, akkor 
a hektáronkénti ár nagyon magas lesz, hozzá számítva 
az értékcsökkenést, a kamatot, a biztosítást és javítást, 
a házi munka költségeit, valamint a növekvı 
olajárakat. Ezen növekvı költségek miatt egyre inkább 
gyakoribb az eszközök egymás közötti megosztása 
évenként rövid idıszakokra. 
 
 
 
Gépesítési kör  
 
A gépesítési kört farmerek csoportjai hozták létre 
szükségleteik kielégítésre. Azon az elven alapul, hogy 
a gépek többlet kapacitással dolgoznak, s ugyancsak 
sokan vannak azok, akik a gépeket kezelik. A tag 
munkaerejével és tulajdon gépeivel csatlakozik a 
körbe, s a másik tag földjén ezek hasznosításával 
közös elınyszerzés reményben dolgozik. 
 
 
A kör elınye, hogy nagyságrendekkel hatékonyabban 
tud beszerezni eszközöket. Jelenleg úgy tőnik, hogy a 
körök egyre nagyobb lélekszámmal rendelkezek, míg 
számuk csökken. 
 
A tagok vállalják, hogy csak a kör közvetítıjén 
keresztül vállalnak munkát, s a rendszer csak akkor 
mőködik, ha a tagok komolyan veszik ezt a vállalást. 
Amennyiben szerzıdéses munkát más úton fogadnak 
el, úgy a kör összeomlik.  
 
Fennáll viszont az a kockázat, hogy csúcsidıben 
túlságosan megnı az igény a gépek iránt, különösen 
aratáskor, amikor minden potenciális vevı termése 
azonos idıben érik be, akkor minél több aratógépre 
van szükség. Éppen ezért a kör elınye, hogy a tagságot 
széles földrajzi kiterjedéssel határozzák meg, így a 
termés beérése egy idıszakon belül eltérı lesz. 
 
 
Közös tulajdon 
 
Közös tulajdonú vagyontárgyakat, úgy, mint például 
arató gépeket, meg kell különböztetnünk a betéti 
társaságtól. A betéti társaság esetében közösen 
folytatott gazdasági tevékenységrıl beszélhetünk. Az 
1980-as társasági törvény 2. fejezete értelmében a 
társbérlemény, közös bérlet, közös tulajdon bérlése, 
közös tulajdon, résztulajdon önmagában nem hoz létre 
betéti társaságot, függetlenül a birtoklástól vagy 
tulajdonlástól, illetve, hogy a bérlı és a tulajdonos 
megosztja-e a használatból származó profitot. 
 
Ez a forma tökéletesen alkalmazható például 
szomszédos gazdálkodók esetében, akik megálla-
podnak, hogy közösen szereznek be egy aratógépet 

which can be harvested by a combine harvester buys a 
combine harvester at a cost of £100,000 (roughly 
$140,000) the cost per hectare can be very large, when 
account is taken of depreciation, interest, insurance 
and repairs along with in house labour costs, and the 
high and rising cost of fuel. Because of the large costs 
of providing machinery there is (or at least should be) 
a movement towards a sharing of these items, many of 
which are used for a short period of the year only. 
 
Machinery rings 
 
What are known as machinery rings have been 
established by groups of farmers to meet this need. 
Machinery rings operate on the principle that there is a 
surplus capacity of machinery and operators available 
to use it. A member of the ring will bring to it his 
personal labour and the machinery which he owns, 
both of which he can utilise in working on the land of 
another member to their mutual advantage   
 
The rings have the benefit of being able to purchase 
with economies of scale and at the moment they 
appear to be growing in size and diminishing in 
number, as they seek to take more advantage of this. 
 
The members must undertake to accept work only 
through the medium of the ring and the system will 
only work if the members abide by that undertaking. If 
they accept contracting work otherwise than through 
the ring the system will fail. 
  
The rings run the risk of an over demand at peak times, 
particularly harvest, when combine harvesters are in 
demand, if all their potential customers have their 
crops coming to ripeness at the same time. It is 
therefore to the advantage of a ring that its 
membership base has a reasonably wide geographical 
spread so that crops will be coming to ripeness over a 
period. 
 
Common ownership 
 
Common ownership of assets, such as combine 
harvesters, is to be distinguished from partnership. 
Partnership is the carrying on of business in common. 
Section 2 of the Partnership Act 1890 makes it clear 
that joint tenancy, tenancy in common, common 
property or part ownership does not of itself create a 
partnership as to anything so held or owned, whether 
the tenants or owners do or do not share any profits 
made by the use thereof. 
 
 
It is therefore perfectly competent for neighbours to 
agree to purchase a combine harvester or other piece 
of machinery in common. If they do so, they have to 
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vagy más mezıgazdasági gépet. Ha így tesznek, 
rendelkezniük kell ennek pontos módjáról, illetve 
arról, hogy mi történik, ha egyikük meg akarja 
szüntetni a közös tulajdont. A gép viszonteladási 
értéke lényegesen alacsonyabb lesz, mint egy új gép 
beszerzési költsége, de a közös tulajdonban levı gép 
értéke lényegesen több mint a viszonteladási érték. A 
feleknek ezért a szerzıdésben rögzíteniük kell a 
számítási módot, mely figyelembe veszi ezeket a 
tényeket. 
  
A feleknek szintén rendelkezniük kell arról az esetrıl 
is, ha a gép hirtelen elromlik és a károkat nem fedezi 
biztosítás. Arra is kell gondolni, hogy egy olyan gépet, 
mint a kombájn csak az év egy kis részében 
használnak, így a hiányából jelentıs többletköltségek 
keletkezhetnek aratás idején. A szerzıdésben a 
feleknek ebben is meg kell állapodni. 
 
 
 
A megállapodás fontos része a költségviselés, és ez 
vagy úgy történik, hogy a szomszédok mindegyike 
vásárol egy meghatározott gépet, amelyeket aztán 
egymás között cserélnek, vagy pedig közösen 
vásárolnak egy gépparkot. 
 
 
 
Formális esetben a szerzıdés olyan döntéshozatali 
eljárást is tartalmaz, amely alapján meghatározható a 
gép használatára vonatkozó igények sorrendje. 
Hasonló rendelkezéseket kell lefektetni az utóbbi 
esetben is, egyéb kiegészítésekkel, úgy, mint a 
biztosítás, tárolás, karbantartás, és nyilvántartásba 
vétel közúti használat esetén. 
 
Inkább gyakorlati, mint jogi megállapítás, hogy a 
tanácsadónak mindent meg kell tennie azért, hogy a 
szerzıdés csak olyan személyek között jöjjön létre, 
akik bíznak egymásban és egymás szakértelmében, 
mert a lemorzsolódások és összezördülések esélye 
jelentıs.  
 
A kereszt-megfeleltetésbıl adódó problémák  
 
2005-tıl a Közös Agrárpolitika mezıgazdasági 
termelésre vonatkozó támogatásait a felére 
csökkentették. Ahhoz, hogy a gazdálkodó teljes 
mértékő támogatást vehessen igénybe, gazdaságának 
meg kell felelnie a „Megfelelı Mezıgazdasági és 
Környezeti Állapotnak” (GAEC) és számos olyan 
törvényi operatív feltételnek, amelyek a 
környezetvédelemre, élelmiszerbiztonságra, állat- és 
növény egészségügyre és az állatok jólétére 
vonatkoznak (cross compliance, vagyis kereszt-
megfeleltetés). 

make provision for what is to happen if one of the 
owners in common is to drop out of the arrangement. 
The resale value of the machine will be substantially 
less than the cost of purchase of a replacement but the 
value of the machine in the hands of the co-owners is 
more than resale value. The parties therefore have to 
set out in their agreement a valuation formula which 
reflects both these facts.  
 
 
 
The parties also have to make provision for what is to 
happen if the machine is accidentally damaged, to the 
extent that such damage is not covered by insurance. It 
must be borne in mind that a machine such as a 
combine is used intensively for a relatively short 
period of the year so that the lack of it because of 
damage will result in consequential losses in additional 
expense of harvesting. This should be dealt with 
specifically in the contract among the co-owners. 
 
The spreading of cost is certainly the main attraction 
of this sort of scheme, and this may be achieved either 
by each of a number of neighbours agreeing that he 
will buy a particular machine which will be available 
to his neighbours on a reciprocal basis or by the group 
of neighbours clubbing together to buy a set of 
machinery. 
 
In the former case, the contract should make provision 
for a decision making process as to the order of 
priority of claim to the use of the machine. Similar 
provision will require to be made in the latter case, but 
with additional provision for insurance, storage and 
maintenance and registration of it if it is to be used on 
the public road. 
 
As a practical rather than a legal matter, the adviser 
should try his or her best to ensure that no such 
arrangement is made except between persons who 
have complete faith in each other’s integrity and 
competence, because the possibilities for falling out 
are considerable. 
 
Problems arising from Cross Compliance 
 
With effect from 2005 the regime of subsidy payment 
under the Common Agricultural policy was revised to 
decouple the payment of subsidy from agricultural 
production. In order to receive payment in full the 
farmer must maintain his land in Good Agricultural 
and Environmental Condition (GAEC) and meet a 
number of Statutory Management Requirements 
covering the environment, food safety, animal and 
plant health and animal welfare (Cross Compliance).  
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Skóciában ez magában foglalja a következı 
intézkedéseket: megfelelı talajvédelem télen, a 
termények vetési módjának meghatározása, a szél 
erózió által okozott talajkár kockázatok, valamint a víz 
és esızések által okozott erózió káros hatásainak 
csökkentése, a talaj öntözésének biztosítása, s 
mindennek a Muirburn Kódexszel összefüggésben kell 
történnie. Ez a gyakorlati kódex a hangaégetésre 
vonatkozó szabályokat tartalmazza az újraültetés 
céljával, olyan területeken, ahol jelen van a vadászat és 
a juhtenyésztés. A gazdák kötelessége a 
mezıgazdasági termıföldeken alkalmazott szerves 
anyagok használatának optimalizálása, nyilvántartása, 
és a trágyázás. Kerülni kell gépek használatát az 
ültetésnél vagy vetésnél szaturált területen. 

 
 

A gazdák további kötelezettségei: az alul- vagy 
túllegeltetés elkerülése, a magas mezıgazdasági és 
archeológiai értékekkel rendelkezı legelık, új 
vízelvezetık védelme, vad legelık és feléig természeti 
területek szántása jóváhagyás nélkül történı tisztítása, 
szintezése, újravetése, mővelése a Környezeti 
Hatásértékelés (Skócia mőveletlen és félig mővelt 
területei esetében) 2002-ben megállapított szabályai 
szerint (S.S.I. 2002/6).7 További kötelezettségek: a 
vadlegelıkön vagy félig természeti területeken a 
rovarírtószer, mész és trágya alkalmazás elıírásainak 
betartása; a skót miniszter elızetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem szabad eltávolítani, 
lerombolni vagy károsítani a határokat; úgyszintén 
meg kell elızni a tájjellemzık tönkretételét; és nem 
szabad megváltoztatni, károsítani vagy lerombolni a 
Skót Épített Környezet és Kert Nyilvántartásban 
felsorolt történelmi vagy archeológiai jelentıséggel 
rendelkezı védett mőemlékeket, történelmi kerteket, 
épített környezetet. Továbbá biztosítani kell, hogy nem 
kívánt vegetáció nem jelenik meg a területen. 
. 
 
Ezen rendelkezések többsége a hazai jog 
tükörrendelkezései, amelyek megtiltják védett 
természeti értékek, történelmi vagy építészeti 
szempontból jelentıs épületek rongálását. Ugyanakkor 
azért kerültek a kereszt megfeleltetési szabályok közé, 
mert ha a farmer nem tesz eleget ezeknek a 
rendelkezéseknek, akkor elveszítheti a támogatást, s 
viselni kell a polgári és büntetıjogi következményeket. 
A 2007 szeptemberében Olaszországban tartott 
agrárjogászok nemzetközi konferenciáján ez sokat 
tárgyalt problémakör volt. 
 
A vita tárgya az volt, hogy vajon a kereszt-megfeleltés 
szabályai nem sértik-e a ne bis in idem és a kettıs 
eljárás tilalmának elvét. Az érvelés szerint a 
gazdálkodó törvényi rendelkezés megsértése miatt 
akár közigazgatási eljárás alá is vonható, s még a farm 

In Scotland these involve following cropping with 
suitable soil cover over winter and regulating the 
creation of final seedbeds; reducing the risk of soil loss 
due to wind erosion; avoiding capping of the soil; 
preventing erosion at watercourses, watering points 
and feeding areas; maintaining functional field drains; 
and compliance with the Muirburn Code. This is a 
code of practice for the burning of heather to allow for 
regeneration and is extensively practised in areas 
where the shooting of grouse co-exists with hill sheep 
farming. Farmers must use suitable break crops or 
optimise the application of organic material on arable 
land, keep records of organic material applied to land, 
and incorporate livestock manures. They must avoid 
the use of machinery for planting or sowing on 
saturated land.  
 
They must avoid undergrazing and overgrazing; 
protect pasture land of high agricultural and 
archaeological value; prevent new drainage works, 
ploughing up, clearing, levelling, re-seeding or 
cultivation of rough grazings and other semi-natural 
areas without approval under the Environmental 
Impact Assessment (Uncultivated Land and Semi-
Natural Areas) (Scotland) Regulations 2002 (S.S.I. 
2002/6);7 comply with restrictions on the application 
of pesticides, lime and fertiliser on rough grazings and 
other semi-natural areas; not remove, destroy or 
damage boundary features without the prior written 
consent of the Scottish Ministers; prevent the 
deterioration of landscape features without the prior 
written consent of the Scottish Ministers; not alter, 
damage or destroy a scheduled ancient monument, 
building listed as of historical or architectural 
importance or historic garden or designed landscape 
identified in the Inventory of Gardens and Designed 
Landscapes in Scotland without the relevant consent or 
planning permission and ensure that unwanted 
vegetation does not encroach onto the land. 
 
Many of these provisions simply mirror existing 
requirements of domestic law, such as the prohibitions 
against interfering with protected natural features or 
buildings of historic or architectural importance, but 
the effect of incorporating them into the cross 
compliance regime is that the farmer who fails to 
comply is subject to loss of his subsidy as well as any 
existing civil and criminal provisions. This was the 
subject of much discussion at an international 
conference of agricultural lawyers held in Italy in 
September 2007. 
 
The theme which emerged was whether the rules on 
cross compliance offended against the principle known 
as ne bis in idem or double jeopardy. The argument 
was that a farmer might be subject to an administrative 
sanction for breach of some statute and also lose his 



Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law 

2008. 6. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

 

2008 No. 6 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

 

47

utáni támogatást is elveszítheti, amennyiben a 
gazdálkodó eljárása megsérti a kereszt-megfeleltetés 
szabályát. Különbözı nézetek születtek e 
vonatkozásban. A skót képviselı nézete szerint egy 
ilyen helyzetben lévı gazdálkodót kétszeresen 
büntettek, mivel elveszítette a támogatást és ráadásul 
közigazgatási vagy büntetı bírságot is fizetnie kellett. 
Ezek szerint a ne bis in idem elv volt alkalmazható. 
Egy másik országképviselı szerint a támogatás 
visszatartását nem büntetésként, hanem az állam által 
meghatározott fizetési feltételeknek való meg nem 
felelésként kell értelmezni. 
 
 
A konferencia vége óta ez a téma nagyon aktuálissá 
vált Skóciában. Ugyanis nagy problémát jelent a védett 
ragadozók, mint a sasok megölése, olyan területeken, 
ahol fajdokat tenyésztenek. Annak érdekében, hogy 
megakadályozzuk ezeket a bőncselekményeket, azt 
javasolták, hogy a kereszt-megfeleltetés szabályait, 
követelményeit változtassák meg oly módon, hogy az, 
aki valamely módon érintett a vad elleni 
bőncselekményben, veszítse el a támogatást. Ezt a 
döntést egy közigazgatási hatóságnak kellene 
meghoznia, attól függetlenül, hogy a gazdát vagy 
földtulajdonost rendes bíróság elıtt vonták- e 
felelısségre. Ez természetesen ellenállást váltott ki a 
gazdálkodók között, de Skóciában az ellenvetés jogi 
alapja alapvetıen nem a ne bis in idem elv, hanem az 
emberi jogi szabályozás, amely szerint nem lehet 
senkit megfosztani tulajdonától bírósági döntés nélkül. 
Tudatában vagyok annak, hogy legkevesebb egy 
farmer elveszített már támogatást munkavállalói olyan 
cselekedetei miatt, amelyekrıl neki nem volt 
tudomása, ugyanakkor az eset részletes körülményei 
nem ismertek. 
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single farm payment because that conduct amounted to 
a breach of the cross compliance conditions. Different 
views were expressed on this. One representative 
expressed the view that a farmer in such a situation 
was being punished twice by losing his single farm 
payment in addition to having to pay an administrative 
or criminal penalty and accordingly that the principle 
of ne bis in idem was applicable. Another 
representative, on the other hand, took the view that 
the withholding of single farm payment was not a 
punishment but simply a result of failure to adhere to 
the conditions on which a payment from the state fell 
due. 
 
Since the end of the congress this issue has arisen 
sharply in Scotland. There is a perception in Scotland 
that there is a widespread problem of the killing of 
protected raptors, such as eagles, on estates where 
hunting of grouse takes place. With a view to 
discouraging such crimes it has been proposed that the 
cross compliance provisions should be amended to 
provide that anyone “involved in” wildlife crime 
should forfeit their single farm payment. The decision 
on this would be taken by the administrative authority 
and would apply regardless of whether the farmer or 
landowner had been convicted of any such crime in the 
ordinary courts. Naturally, this has raised considerable 
opposition in the farming community, although in 
Scotland the legal basis of opposition to the proposal 
will no doubt be not the application of the principle of 
ne bis in idem but on the basis that it is a breach of the 
Human Rights legislation in that it involved depriving 
the farmer of his property without the intervention of a 
court of law. I am aware that at least one farmer has 
lost part of his subsidy in consequence of acts by one 
of his employees of which he the farmer was said to be 
unaware, but the precise circumstances of the case and 
the arguments advanced by the farmer have not been 
made public. 
 

Footnotes 
 
1 See http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1998/ukpga_ 
19980046_en_1 
2 See http://www.scotcourts.gov.uk/opinions/car2304. 
html 
3 See http://www.scotcourts.gov.uk/opinions/car2504. 
html 
4 See David CAMPBELL and Robert LEE at 
http://www.fmd.brass.cf.ac.uk/powertopanicDCBL.pdf 
5 Its English version is to be found at 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/ 
index_en.htm. And its Hungarian version at 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/ 
docs/animal_health_strategy_hu.pdf 
6 See http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ 
acts2003/asp_20030011_en_1 
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7 Lásd http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ 
ssi2002/20020006.htm 
 

7 See http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ 
ssi2002/20020006.htm 
 
 


