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„A csatlakozási tárgyalások során a jelölt országok 
indítványozták annak lehetőségét, hogy fenntarthassák 
olyan, már létező nemzeti előírásaikat, amelyek 
korlátozzák külföldiek termőföld illetve erdő 
[tulajdonjogának] megszerzését. Annak érdekében 
tartották fontosnak ezen korlátozásokat, hogy 
[egyrészt] ezáltal megóvhassák ezen országok 
mezőgazdaságának társadalmi-gazdaság struktúráját 
attól a soktól, amely az Unió más országainak eltérő 
földáraiból és bevételeiből adódtak volna, továbbá 
hogy [másrészt] hatékony agrárpolitikát 
folytathassanak. A korlátozásokat szükségesnek 
vélték továbbá a privatizáció és – a mezőgazdasági 
földek gazdálkodóknak történő visszajuttatását 
magába foglaló – kárpótlás, néhány országban, 
befejezetlen folyamatának következtében is.”1 

 
2004-től, a „2003. évi csatlakozási okmány alapján a 
Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Lengyelország és Szlovákia (a 
továbbiakban a hét új tagállam) külön-külön átmeneti 
időszakot kapott arra, hogy fenntartsa azokat a 
hatályban lévő jogszabályait, amelyek a termőföld- és 
az erdőterület-szerzést korlátozzák, eltérve az EK-
Szerződés 56. cikkében rögzített tőkemozgás 
szabadságától. Az okmány 24. cikkének értelmében 
ezeket az átmeneti intézkedéseket az V., VI., VIII., 
IX., X., XII., illetve a XIV. melléklet sorolja fel. A 
mellékleteknek a szabad mozgásáról szóló fejezetei 
előírják, hogy a csatlakozástól számított harmadik 
évben a fenti átmeneti rendelkezések általános 
felülvizsgálatára kerül sor.”2 Később, 2007-től 
Bulgária és Románia is hasonló, de nem ugyanolyan, 
jogi lehetőségeket kapott   
 
 
Tekintettel az átmeneti időszak lehetséges 
befejeződésére, a termőföldek és erdők 
tulajdonszerzésére vonatkozó nemzeti szabályok 
jelentős módosítása várható. Elsőként a jelen munka 
az új tagállamok csatlakozási szerződéseire 
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“During the accession negotiations, candidate 
countries requested the possibility to maintain 
existing national provisions restricting the acquisition 
of agricultural land or forests by foreigners. They 
considered these derogations necessary in order to 
protect the socio-economic agricultural structure of 
the countries from shocks that might arise from the 
differences in land prices and income with the rest of 
the union, and to be able to pursue an effective 
agricultural policy. The derogations were also 
deemed necessary due to an unfinished process of 
privatisation and restitution of agricultural land to 
the farmers in some countries.”1 
 
 
 
 
“On the basis of the Act on Accession of 2003 the 
Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, 
Poland and Slovakia (the seven new Member States, 
referred to hereafter as NMS7) were each granted a 
transitional period for maintaining existing 
legislation restricting the acquisition of agricultural 
land and forest, by derogation from the freedom of 
capital movements enshrined in Article 56 of the EC 
Treaty. By virtue of Article 24 of the Act, these 
transitional measures are listed in Annexes V, VI, 
VIII, IX, X, XII, and XIV respectively. The chapters on 
the free movement of capital in those Annexes 
stipulate that a general review of these transitional 
measures shall be held in the third year following the 
date of accession.” 2 Later, in 2007, even Bulgaria and 
Romania were granted similar, but not the same, legal 
opportunity by virtue of the Annexes VI and VII of 
the Accession Treaty of 2005. 
 
Taking into consideration the possible 
accomplishment of this transitional period, the 
significant modification of the national rules 
concerning the acquisition of agricultural land or 
forests is expectable. First the Accession Treaties of 
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koncentrál, különösen a magyar szerződésre, ezt 
követően jelen cikk szerzője az átmeneti időszak 
meghosszabbítására vonatkozó magyar javaslat okait 
és dokumentumait mutatja be, végül a vonatkozó 
közösségi joganyag, különösen az Európai Unió 
Bíróságának joggyakorlata, kerül majd elemzésre.  
 
 
1. Az új tagállamok csatlakozási szerződései 
 
A 2004-ben csatlakozott tagállamok korlátozásainak 
közös jellemzőiként a következők állapíthatók meg:  
 
„1. Általánosságban a külföldiek nem vásárolhatnak 
termőföldet az Európai Unióhoz történő csatlakozást 
követően sem az átmeneti időszakban a 7 új 
tagállamban. 
2. Az átmeneti időszak hét év Csehország, Észtország, 
Magyarország, Lettország, Litvánia és Szlovákia 
számára, és tizenkettő év Lengyelország esetén. 
3. Különbségek vannak a hét új tagállam között a 
korlátozások végrehajtásában, például abban, hogy 
miként határozzák meg a `külföldieket´ a jogi 
korlátozásoknál, és azokat a feltételeket, amelyek 
teljesítése esetén a külföldiek (kivételesen) 
megszerezhetik mezőgazdasági ingatlan tulajdonjogát. 
Ezek a különbségek abból a tényből fakadnak, hogy a 
az átmeneti időszak alatt általánosságban 
engedélyezték a már a csatlakozás előtt létező, 
változatos korlátozó rendszerek fenntartását. 
4. Általánosságban nincsenek korlátozások a 
mezőgazdasági földek külföldiek által történő 
bérletére.”3  
5. Az új tagállamok, Lengyelország kivételével, a 
mentesség lejártakor kérhetik a Bizottságot, hogy 
három évvel hosszabbítsa meg a korlátozások 
időtartamát. 
 
Az átmeneti időszak Bulgária és Románia esetén is 
hét év. Mindamellett ez a két új tagállam nem 
hosszabbíthatja meg az átmeneti időszakot további 
három évvel. 
 
1.1. A magyar Csatlakozási Szerződés 
 
A munka ezen részében elsőként a Magyar 
Köztársaság és az Európai Közösségek között a 
társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodást4 
kerül bemutatásra, mint a Csatlakozási Szerződés 
egyfajta előzménye, majd a Csatlakozási Szerződést 
(2003. szeptember 23.) elemezzük. 

 
 

I. Az Európai Megállapodást, amelyet 
Magyarországon az 1994. évi I. törvény hirdetett ki, 
számos kérdést rendezett a csatlakozni kívánó ország 
és az Európai Közösségek  között. A földtulajdonlás 

the New Member States (NMS), particularly the 
Hungarian Treaty, second the reasons and documents 
of the Hungarian proposal on the extension of the 
transitional period, third the concerning Community 
legislation, especially the jurisdiction of the European 
Court of Justice (hereinafter referred to as the ECJ) 
are analysed.   
 
1. Accession Treaties of the New Member States  
 
General nature of the restrictions of the NMS7: 
 
 
“1. Even after accession to the European Union, 
foreigners can generally not purchase agricultural 
land for a transitional period in the NMS7. 
2. The transitional period is seven years for the Czech 
Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, and 
Slovakia; and 12 years for Poland.  
3. There are differences between the NMS7 in the 
implementation of these restrictions, for example in 
the way `foreigners´ are defined in the legal 
restrictions, and in the conditions that foreigners have 
to fulfil in order to (exceptionally) obtain ownership 
of agricultural real estate. These differences stem 
from the fact that the various restrictive regimes 
existing before accession were generally permitted to 
be maintained during the transitional periods. 
4. There are generally no restrictions on renting 
agricultural land by foreigners.” 3 
5. At the end of the transitional period the NMS can 
request the EU Commission to extend the transitional 
period for three more years.  
 
 
 
 
 
The transitional period is seven years even for 
Bulgaria and Romania. Though these two New 
Member States are not entitled to extend the 
transitional period for three more years. 
 
1.1. The Accession Treaty and Hungary 
 
In this part of the paper, first the `Europe Agreement 
establishing an association between the European 
Communities and their Member States, of the one 
part, and the Republic of Hungary, of the other part´4 
as an antecedent of the Accession Treaty is presented, 
then the Accession Treaty between the EC and 
Hungary is analysed. 

  
I. The Europe Agreement, which was announced in 
Hungary in Act I of 1994, settled numerous issues 
between the Hungarian Republic and the European 
Community. The problem of the acquisition of 
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kérdését a közösségi vállalatok és állampolgárok 
letelepedésével (44. Cikk) kapcsolatban rendezték. A 
kérdés a letelepedés szabadsága kapcsán akképpen 
merült fel, hogy a csatlakozni kívánó országban mely 
időponttól kell biztosítani a `nemzeti elbánás´ elvét a 
közösségi vállalatok és állampolgárok tekintetében. 
Az ingatlanok, a föld és természeti erőforrások 
tulajdona, eladása, hosszú lejáratú bérlete, illetve 
bérleti joga egy ún. `örökös kivételi listán szerepelt´, 
amelynek értelmében Magyarországnak addig az 
időpontig, amíg nem vált az Európai Unió rendes 
tagjává, nem kellett a termőföldek vonatkozásában 
bevezetnie az EU vállatok és polgárok tekintetében a 
nemzeti elbánást.5 
 
II. A Csatlakozási Okmány és annak X. mellékletének 
3., a tőke szabad mozgására vonatkozó pontja 
értelmében Magyarországnak (hasonlóan más újonnan 
csatlakozott tagállamokhoz) sikerült bizonyos6 
mentességeket kiharcolnia a következő, ingatlanok 
tulajdonszerzésére vonatkozó kérdésekben: (a) a 
termőföldnek nem minősülő ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése más tagállami 
állampolgárok által; (b) mezőgazdasági földterület 
(vagyis termőföldek) megszerzése nem 
Magyarországon lakó vagy nem magyar állampolgár 
természetes személyek, illetve a jogi személyek által. 
A munka jelen részében a termőföld tulajdonjogának 
megszerzésére vonatkozó szabályokkal mutatjuk be. 
 
Utóbbi – termőföldekre vonatkozó – esetkör kapcsán 
Magyarország a csatlakozástól számított hét éven 
keresztül (vagyis 2011-ig) fenntarthatja a Csatlakozási 
Okmány aláírása időpontjában hatályos 
jogszabályaiba foglalt, a nem Magyarországon lakó 
vagy nem magyar állampolgár természetes személyek, 
illetve a jogi személyek által termőföldek 
megszerzésére vonatkozó tilalmat. Azonban ezen 
átmeneti, hét éves időszak (moratórium) alatt is 
vannak bizonyos szabályok, amelyek bizonyos fokig 
védik a tagállami állampolgárok érdekeit. Ezek szerint 
valamely tagállam állampolgára, illetve egy másik 
tagállam jogszabályai szerint létrehozott jogi személy 
a mezőgazdasági földterület megszerzése 
vonatkozásában nem részesíthető kedvezőtlenebb 
bánásmódban, mint amilyenben a csatlakozási 
szerződés aláírása napján részesült. Továbbá valamely 
tagállam állampolgárára nem vonatkozhatnak 
szigorúbb korlátozások, mint a harmadik (azaz nem 
európai uniós) országok állampolgáraira.  
 
A hét éves moratórium alatt ugyanakkor ismert olyan 
lehetőség, amely alapján a tagállami állampolgárok 
mégis megszerezhetik egy magyar termőföld 
tulajdonjogát.  Ezen előírás szerint egy másik 
tagállam azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó 
mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni 

agricultural (arable) land was solved in Article 44 
concerning the establishment of Community 
companies and nationals. The question was since what 
date Hungary was to grant the national treatment to 
Community companies and nationals. As the 
„ownership, sale, long-term lease or user right of real 
property, land and national resources” are listed in 
Annex XIIc, which included the exceptions of the 
Europe Agreement, therefore Hungary was to grant 
the national treatment concerning these areas or 
matters only since the date of the Hungarian 
Accession to the EU.5 
 
 
 
II. Hungary, like other New Member States, is eligible 
to maintain restrictions concerning on the one hand of 
the acquisition of secondary residences, and on the 
other hand of the acquisition of arable lands (i.e. 
agricultural lands), according to the Accession Treaty 
of the New Member States of 2004 and also to point 3 
(on the free movement of capital) of the Annex X of 
this Accession Treaty.6 In this part of the paper only 
the provisions concerning acquisition of arable land 
are presented. 
 
 
 
 
 
“Hungary may maintain in force for seven years from 
the date of accession the prohibitions laid down in its 
legislation existing at the time of signature of this Act 
on the acquisition of agricultural land by natural 
persons who are non-residents or non-nationals of 
Hungary and by legal persons. In no instance may 
nationals of the Member States or legal persons 
formed in accordance with the laws of another 
Member State be treated less favourably in respect of 
the acquisition of agricultural land than at the date of 
signature of the Accession Treaty. In no instance may 
a national of a Member State be treated in a more 
restrictive way than a national from a third country.” 
In addition to the above provision of the Accession 
Treaty of Hungary, the specific feature of the 
Hungarian legislation concerning acquisition of 
ownership of arable lands has to be emphasized. In 
Hungary it is not only non-national legal persons but 
also domestic legal persons that are prohibited from 
acquiring the ownership of an arable land.  
 
“Nationals of another Member State who want to 
establish themselves as self-employed farmers and 
who have been legally resident and active in farming 
in Hungary at least for three years continuously, shall 
not be subject to the provisions of the preceding 
subparagraph or to any rules and procedures other 
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Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan 
jogszerűen Magyarországon laknak és folytatnak 
mezőgazdasági tevékenységet, szerezhetnek 
tulajdonjogot magyar termőföld vonatkozásában, és 
rájuk nem alkalmazható más szabály és eljárás, mint 
amelyet Magyarország állampolgáraira kell 
alkalmazni. E lehetőséget a magyar termőföldtörvény 
is részletesen szabályozza (bővebben lásd a magyar 
termőföldtörvény elemzésénél). 
 
A Csatlakozási Okmány X. mellékletének 3. pontja – 
lényegében az EU Bíróság gyakorlatával összhangban 
– rendezte azt a kérdést is, hogy amennyiben az 
átmeneti időszak alatt Magyarország a mezőgazdasági 
földterület megszerzését engedélyhez kötné, akkor az 
engedélyezési eljárásnak objektív, állandó, átlátható 
és nyilvános kritériumokon kellene alapulnia. A 
kritériumokat megkülönböztetés nélkül kellene 
alkalmazni, és azok nem tehetnének különbséget a 
tagállamok Magyarországon lakó állampolgárai 
között. 
 
A Csatlakozási Okmány X. melléklete lehetőséget 
teremt a hét éves moratórium meghosszabbítására is. 
Ha ugyanis elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra 
nézve, hogy az átmeneti időszak lejártával 
Magyarországon a mezőgazdasági földterületek 
piacának súlyos zavara alakul ki vagy ennek 
kialakulása fenyeget, a Bizottság Magyarország 
kérelmére határozatot hoz az átmeneti időszak 
legfeljebb három évre történő meghosszabbításáról. 
Az Országgyűlés döntése alapján Magyarország 
kísérletet tesz a hét éves moratórium 
meghosszabbítására, figyelemmel – többek között – 
arra, hogy: (a) a Magyarország részére nyújtandó 
közösségi agrártámogatás csak 2013-tól kezdve éri el 
az Európai Unió régi tagállamainak az átlagát; (b) a 
magyarországi átlagos földárak még mindig 
jelentősen elmaradnak az Európai Unió tagállamai 
többségének földáraitól, ami a mezőgazdasági 
földterületek 2011. utáni piacának súlyos zavarával 
fenyeget; (c) a rendszerváltozást követően megindult 
birtokrendezési folyamatok még nem fejeződtek be. 
 
1.2. más tagállamok csatlakozási szerződései 
 
 
A 2004-ben ill. 2007-ben csatlakozó államok 
csatlakozási szerződéseinek különbségeit a cikk végén 
található táblázat (1. táblázat) foglalja össze. 
 
 
2. A magyar moratórium meghosszabbítása 
 
2.1. A Bizottság 2008-as felülvizsgálata 
 
A 2003-as Csatlakozási Szerződés mellékleteinek, 

than those to which nationals of Hungary are 
subject.” The details of this above provision can be 
found in the Hungarian Act on arable lands. 
 
 
 
 
 
 
 
According to the Accession Treaty, Hungary could 
change its legislation during the transitional period:   
“Should Hungary apply authorisation procedures for 
the acquisition of agricultural land during the 
transitional period, they shall be based on objective, 
stable, transparent and public criteria. These criteria 
shall be applied in a non-discriminatory manner and 
shall not differentiate between nationals of the 
Member States residing in Hungary.”  
 
 
 
By virtue of the Accession Treaty, the transitional 
period might be extended:  
“ If there is sufficient evidence that, upon expiry of the 
transitional period, there will be serious disturbances 
or a threat of serious disturbances on the agricultural 
land market of Hungary, the Commission, at the 
request of Hungary, shall decide upon the extension 
of the transitional period for up to a maximum of 
three years.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. The Accession Treaties of other New Member 
States 
 
The differences between the Accession Treaties of the 
New Member States of 2004 and 2007 are 
summarized by the table (Table 1) at the end of this 
article. 
 
2. The extension of the transitional period 
 
2.1. The review of the transitional measures 
 
The chapters on the free movement of capital in the 
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szabad mozgásáról szóló fejezetei előírják, hogy „a 
csatlakozástól számított harmadik évben a fenti 
átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára 
kerül sor. E célból a Bizottság jelentést terjeszt a 
Tanács elé. A Tanács a Bizottság javaslatára 
egyhangúlag dönthet az átmeneti időszak 
lerövidítéséről vagy lezárásáról […].” 
 
A Bizottság 2008-as jelentése7 szerint: „a 
mezőgazdasági termelés társadalmi-gazdasági 
feltételei javultak és ez a pozitív tendencia várhatóan 
folytatódni fog.” A Bizottság ugyanakkor kiemeli: „A 
2003. évi csatlakozási okmányban a jelentés 
elkészítésére megállapított határidő miatt a 
tanulmányozott időszak szükségképpen túl rövid 
ahhoz, hogy több gyakorlati tapasztalattal 
rendelkezzünk arról, hogy a csatlakozás milyen 
hatással volt a külföldiek termőföldszerzésére.” Erre 
tekintettel a Bizottság a következő előterjesztést tette 
a Tanácsnak: „A termőföldszerzésre vonatkozó 
átmeneti intézkedések félidős felülvizsgálatakor a hét 
új tagállamban tapasztalt helyzet alapján a Bizottság 
nem von le az intézkedések határidő előtti 
megszüntetésére vonatkozó következtetést.” 
 
 
2.2. Az Országgyűlés határozata az átmeneti 
időszak meghosszabbításáról 
 
Tekintettel a csatlakozási szerződés vonatkozó 
előírására, a magyar parlament kezdeményezte a 
külföldiek termőföldtulajdon megszerzésének 
korlátozására vonatkozó átmeneti időszak 
meghosszabbítását. Az Országgyűlés döntése8 alapján 
Magyarország kísérletet tesz a hét éves moratórium 
meghosszabbítására, figyelemmel – többek között – 
arra, hogy: (a) a Magyarország részére nyújtandó 
közösségi agrártámogatás csak 2013-tól kezdve éri el 
az Európai Unió régi tagállamainak az átlagát; (b) a 
magyarországi átlagos földárak még mindig 
jelentősen elmaradnak az Európai Unió tagállamai 
többségének földáraitól, ami a mezőgazdasági 
földterületek 2011. utáni piacának súlyos zavarával 
fenyeget; (c) a rendszerváltozást követően megindult 
birtokrendezési folyamatok még nem fejeződtek be. 
 
 
 
3. Az új magyar szabályozás a moratórium után 
 
 
Mivel az új magyar kormány csak 2010 májusának 
végén alakult meg, ezért a cikk írásakor kevés 
konkrétumot lehet tudni az új szabályozásról. 
Tekintettel erre, ezen részben az Európai Unió 
vonatkozó joganyagát és az EUB joggyakorlatát 
vizsgáljuk meg.  

Annexes of Accession Treaty of 2003 stipulate that “a 
general review of these transitional measures shall be 
held in the third year following the date of accession. 
To this effect, the Commission shall submit a report to 
the Council. The Council may, acting unanimously on 
a proposal from the Commission, decide to shorten or 
terminate the transitional period […].” 
 
According to the report7 of the EU Commission: 
“Socio-economic conditions for agricultural 
production have improved, and this positive trend is 
expected to continue.” At the same time, the 
Commission emphasized that: “Given the deadlines 
established in the Act on Accession of 2003 for the 
preparation of this report the period studied is 
necessarily too short to have more extensive empirical 
evidence on the impact of accession on the acquisition 
of agricultural land by foreigners.” Taking into 
consideration the above mentioned statement, the 
Commission submitted the following proposal to the 
Council: “Based on the situation in NMS7 in the mid-
term review of transitional measures for the 
acquisition of agricultural land, the Commission does 
not conclude that the time limits for these measures be 
shortened.” 
 
2.2. The resolution of the Hungarian Parliament 
on the extension of the transitional period 
 
Taking into consideration the concerning provision of 
the Accession Treaty, the Hungarian Parliament 
(hereinafter Országgyűlés) proposed the extension of 
the transitional period concerning the Hungarian 
restriction on the acquisition of agricultural land by 
foreigners.8 According to the Resolution of 
Országgyűlés, the reasons for the extension are the 
following: (1) Until 2013, Hungarian farmers, like 
other farmers of the NMS-s, are eligible for only a 
certain part of the subsidies (i.e. direct payments) 
available to EU15 farmers. (2) The Hungarian land 
prices are significantly below the land prices in the 
majority of the EU countries; and after 2011 this 
difference means a threat of serious disturbances on 
the agricultural land market of Hungary. (3) The 
uncertain property rights, as well as unfinished 
privatisation are also important causes of the present 
situation.  
 
3. The new Hungarian provisions after the 
transitional period 
 
Because the new Hungarian government was 
established only in May 2010, therefore there is not 
concrete draft concerning the amendment of the recent 
legislation at Országgyűlés at the time the present 
paper is being written. Taking this into consideration, 
the concerning EU legislation and ECJ jurisdiction are 
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3.1. Az EU jogrendszere és az EU Bíróság 
joggyakorlata 
 
Az Európai Unió joganyaga közvetlenül nem 
szabályozza a tagállamokban található mezőgazdasági 
földterületek tulajdoni kérdéseit.9 Emellett azonban 
számos közösségi jogi előírás található, amely konkrét 
befolyással van a tagállamok szabályozására. A terület 
kapcsán nagy jelentősége van az Európai Unió 
Bíróságának, amely számos ügyben foglalkozott a 
kérdéssel.10 
 
I. A közösségi elsődleges joganyag (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés, vagyis az EUMSZ) 
földbirtok-politikát érintő kérdéseinek elsősorban (1) 
a diszkrimináció általános tilalmát (EUMSZ 18. 
cikkek), (2) (a személyek szabad mozgásának részét 
képező) letelepedés szabadságát (EUMSZ 49. cikk) és 
(3) a tőke szabad mozgását (EUMSZ 63. cikk) 
tekinthetjük. Ezen elsődleges elvek adta kereteken 
belül a közösségi jog korlátozza a tagállamokat abban, 
hogy a nem saját állampolgáraik termőföld tulajdona 
megszerzésének jogi lehetőségét a saját állampolgárok 
termőföld-tulajdonszerzési jogosultságaihoz képest 
lényegesen kedvezőtlenebbül határozhassák meg. Az 
elsődleges szabadságok értelmezése kapcsán kialakult 
EK bírósági gyakorlatot a letelepedés szabadsága és a 
tőke szabad mozgása viszonylatában vizsgáljuk. 

 
 
 
 

II. A személyek szabad mozgása és a tőke szabad 
mozgása kapcsán kialakult joggyakorlat értékelése 
során osztjuk azon véleményt,11 amely szerint a 
tagállamok birtokpolitikájának lehetőségeit 
lényegében a tőke szabad áramlása határozza meg.12 
A tőke szabad áramlása ugyanis némileg több 
követelményt támaszt a tagállami jogalkotókkal 
szemben, mint a személyek szabad mozgása. Amíg a 
személyek szabad mozgása lényegében a nemzeti 
elbánás követelményét fogalmazza meg, addig a tőke 
szabad mozgása a nemzeti elbánás követelményén túl 
azt is magába foglalja, hogy a nemzeti szabályozás 
pusztán akkor egyeztethető össze közösségi joggal, ha 
egyrészt közérdekre irányul, másrészt nem 
helyettesíthető a tőke szabad mozgását kevésbé 
korlátozó intézkedésekkel.13 
 
 
Az Európai Unió Bíróságának esetjoga alapján az 
elsődleges joganyag értelmezése kapcsán a következő 
követelményeket támaszthatjuk a nemzeti termőföld-
szabályozással szemben:  
 

presented in this part of the work. 
 
3.1. The legislation of the EU and the jurisdiction 
of the ECJ 
 
The legislation of the EU does not contain direct 
provisions concerning the structure of ownership of 
agricultural land in the Member States.9 However, 
there are numerous Community provisions, which 
have concrete effect on the legislation in the Member 
States. The jurisdiction of the ECJ is also of 
significant importance, which jurisdiction dealt with 
this issue in several cases.10 
 
I. In the primary Community legislation (see the 
Treaty on the Functioning of the European Union; 
hereinafter `TFEU´), first the general prohibition of 
the discrimination on grounds of nationality (Article 
18 TFEU), second the right of establishment (Article 
49 TFEU), which is part of the free movement of 
persons, third the free movement of capital (Article 63 
TFEU) might be considered to have effect on the 
Member States’ policy on the acquisition of 
agricultural land. In the frame based on these 
principles, the Member States are required by 
Community law to adopt provisions concerning the 
restriction on the acquisition of the ownerships of 
agricultural land which are not significantly more 
disadvantageous to foreign nationals than to domestic 
persons. The right of establishment and the free 
movement of capital are analysed taking into 
consideration the jurisdiction of the ECJ on primary 
principles. 

 
II. As regards the ECJ interpretation on the free 
movement of persons and the free movement of 
capital, the author of the present paper shares the 
opinion11 according to which the concerning policies 
of the Member States are significantly determined by 
the free movement of capital.12 The free movement of 
capital includes more obligations for Member States 
than the free movement of persons. While the free 
movement of persons defines only the obligation of 
national treatment, the free movement of capital 
includes not only the obligation of national treatment, 
but other ones as well. According to the free 
movement of capital, the national law can ensure full 
compliance with Community law if (1) a public 
interest is pursued by the national law and if (2) the 
measure of national law cannot be exchanged for less 
restrictive measures.13 

 
As regards the primary legislation, the following 
requirements might be defined for the national law 
concerning agricultural lands taking into consideration 
the jurisdiction of the ECJ: 
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1. A szabályozás ne diszkrimináljon az EU polgárai 
között állampolgárság alapján. 
 
2. Korlátozó intézkedéseket a termőföld-
tulajdonszerzés vonatkozásában csak – az EU Bíróság 
által – elfogadhatónak minősített közérdekre 
hivatkozással lehet kialakítani. Jogszerű közérdekű 
cél lehet: (1) a vidéki népesség megtartása, (2) a 
termőföldek tulajdonlásának olyan méltányos 
megosztása, amely hozzájárul az életképes farmok 
illetve a zöld területek és a vidéki területek megfelelő 
igazgatásának fejlődéséhez, (3) a rendelkezésre álló 
területek ésszerű használatának előnyben részesítésé 
az ingatlanpiaci nyomással (spekulációval) szemben, 
(4) a KAP olyan célkitűzéseinek megvalósítása, mint 
a mezőgazdasági népesség megfelelő 
életszínvonalának […] biztosítására,14 (5) a 
mezőgazdasági földeknek az adott tagállamban 
hagyományosnak mondható közvetlen hasznosítással 
történő kihasználásának megőrzése, (6) annak 
biztosítása, hogy a mezőgazdasági területeket 
túlnyomórészt tulajdonosaik lakják és műveljék 
meg,15 (7) stb.   

 
3. Egy korlátozó intézkedés abban az esetben felel 
meg a közösségi előírásoknak, ha nem helyettesíthető 
a tőke szabad áramlását kevésbé korlátozó 
rendelkezésekkel. Az EU Bíróság által 
elfogadhatónak minősített korlátozó intézkedések 
lehetnek: (1) a termőföldek tulajdonjogának 
átruházása előzetes közigazgatási engedély alapján;16 
(2) a helybenlakás követelménye;17 (3) az előzetes 
nyilatkozattételi rendszer;18 (4) a nem sokkal a 
szerzést követő telekeladás magasabb kulcsú 
adóztatását;19 (5) a hosszabb minimális időtartam 
követelményét a mezőgazdasági földek bérleti 
szerződései esetében;20 (6) etc.       

 
 

III. A termőföldek (mezőgazdasági üzemek) tulajdoni 
kérdéseire vonatkozó nemzeti előírások kapcsán 
méltán vetődik fel az elsődleges jogforrások tulajdoni 
rendre vonatkozó szabályának (az EUMSZ 345. cikk) 
alkalmazási lehetősége. E rendelkezés alapján az 
EUSZ és EUMSZ „nem sérthetik a tagállamokban 
fennálló tulajdoni rendet”. Fontos azonban kiemelni 
az EK Bíróság vonatkozó gyakorlata alapján, azt, 
hogy bár a tagállamok jogosultak tulajdoni 
viszonyaikat önállóan kialakítani, e viszonyok 
szabályozása során azonban nem zárhatják ki az EU 
által biztosított alapjogok érvényesülését.21 Ebből 
kifolyólag az EUMSZ 345. cikkére hivatkozással az 
EU Bírósága előtt a tagállamok nem mentesülhetnek a 
közösségi jog termőföld-szabályozást érintő előírásai 
alól. 

 
 

1. The national law shall not discriminate between EU 
citizens on grounds of citizenship. 
  
2. Restrictive measures concerning the acquisition of 
the ownership of agricultural lands can be adopted 
only to pursue public-interest objectives accepted in 
the jurisdiction of the ECJ. Accepted public-interest 
objectives might be the following: (1) preserving 
agricultural communities, (2) maintaining a 
distribution of land ownership which allows the 
development of viable farms and sympathetic 
management of green spaces and the countryside, (3) 
encouraging a reasonable use of the available land by 
resisting pressure on land (i.e. land speculation), (4) 
achieving the objectives of the common agricultural 
policy which aims to ensure a fair standard of living 
for the agricultural community,14 (5) preserving the 
farming of agricultural land by means of owner-
occupancy, which constitutes one of the traditional 
forms of farming in the concerned Member State, (6) 
ensuring that agricultural property be occupied and 
farmed predominantly by the owners,15 (7) etc. 

 
 

3. A restrictive measure complies with Community 
provisions if it cannot be exchanged for measures less 
restricting the free movement of capital (i.e. it shall be 
necessary and proportionate to the aims pursued). 
According to the jurisdiction of the ECJ, the 
acceptable restrictive measures concerning 
agricultural lands might be the following: (1) the 
procedure of prior authorisation for the acquisition of 
agricultural land,16 (2) the residence requirement,17 (3) 
the system of prior declaration,18 (4) the provision for 
higher tax on resale of land occurring shortly after 
acquisition,19 (5) the requirement of a substantial 
minimum duration for leases of agricultural land,20 (6) 
etc.   

 
III. In connection with the national provisions 
concerning the ownership of agricultural lands 
(agricultural holdings), the application of the primary 
legislation concerning the system of property 
ownership (Article 345 TFEU) comes into question. 
According to this Article, the Treaty of the EU and the 
TFEU “shall in no way prejudice the rules in Member 
States governing the system of property ownership”. 
Taking into consideration the jurisdiction of the ECJ, 
it has to be emphasized that the Member States are 
entitled to form their system of property ownership, 
whereas Article 345 TFEU does not have the effect of 
exempting such a system from the fundamental rules 
of the Treaty.21 For this reason, referring to Article 
345 TFEU, the Member States can not be excused 
from the effect of the Community provisions 
concerning agricultural lands before the ECJ.    
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IV. Kérdésként merülhet fel Magyarország kapcsán, 
hogy az átmeneti időszakban Magyarország 
módosíthatja-e fennálló szabályozását, avagy egy 
ilyen módosítás automatikusan kizárja önmagát a 
moratórium adta közösségi mentesség köréből.  

 
A kérdés eldöntésénél egy 1999-es ügy22 adhat 
eligazítást. Az ügyben lényegében az történt, hogy 
Ausztriának 1995-ös uniós csatlakozását követően – 
mivel időközben az osztrák alkotmánybíróság 
alkotmányellenesnek minősítette az 1993-as, 
ingatlanvásárlást szabályozó törvényét – 1996-ban új 
szabályozást kellett bevezetnie. Az ügyben ugyanaz a 
kérdés merült fel, mint az előzőleg felvetettünk, 
vagyis hogy az 1996-os osztrák törvény az osztrák 
csatlakozáskor hatályban lévő törvénynek minősül-e a 
közösségi jog alapján. 
 
 
Az EU Bíróságának döntése alapján a csatlakozási 
okmány hatályba lépését követően hatályba lépett 
jogszabályok nincsenek automatikusan kizárva a 
moratórium által biztosított derogáció hatálya alól, ha 
például az új rendelkezések lényegileg megfelelnek a 
korábbi szabályozással. Fontos azonban, hogy 
amennyiben az új előírások a korábbihoz képest más 
megközelítésen alapulnak, illetve ha új eljárási 
rendszereket vezetnek be, akkor ezen új szabályokra 
már nem vonatkoztatható az átmeneti derogáció.23  
 
3.2. Az új kormány terveiről 
 
Az új kormány feltételezhetően a nyugat-európai 
nemzeti szabályozásra is figyelemmel módosítja a 
magyar termőföld-szabályozást. Az új szabályozás 
kialakítása során számos fontos kérdést kell rendezni. 
Így, többek között: Szerezhetnek-e termőföld 
tulajdonjogot a jogi személyek? A mezőgazdasági 
üzem válik-e a termőföld-szabályozás alapjává? 
Bevezetnek-e speciális termőföld (mezőgazdasági 
üzem) öröklési szabályokat? Etc.24 
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IV. In connection with Hungary the questions are: (1) 
Can Hungary amend the existing legislation 
concerning agricultural land during the transitional 
period? (2) Does this amendment during the 
transitional period terminate the derogation?    

 
A case22 from 1999 could contribute to the answer to 
the above questions. In that case, after the accession 
of Austria to the EU (1995), the country was to pass a 
new law in 1996 during the transitional period, in 
which Austria was allowed to maintain its existing 
legislation regarding secondary residences for five 
years from the date of accession, because the previous 
law (1993) existing at the time of adoption of the Act 
of Accession was withdrawn by a decision of the 
Austrian constitutional court. According to the 
Community law, the question was whether the law in 
1996 was existing legislation at the time of accession.   
 
According to the decision of the ECJ “Any measure 
adopted after the date of accession is not, by that fact 
alone, automatically excluded from the derogation 
laid down in … the Act of Accession. Thus, if it is, in 
substance, identical to the previous legislation …, it 
will be covered by the derogation. On the other hand, 
legislation based on an approach which differs from 
that of the previous law and establishes new 
procedures cannot be treated as legislation existing at 
the time of accession.”23 
 
3.2. The new Hungarian law 
 
The new Hungarian government is supposedly going 
to amend the legislation concerning agricultural lands, 
taking into consideration the Western European 
national laws as well. Numerous problems ought to be 
solved. Among other things, they are the following: 
Can legal persons acquire the ownership of 
agricultural land? Does the category of agricultural 
holding become the basis of legislation concerning 
agricultural land? Will special provisions concerning 
inheritance of agricultural land (agricultural holding) 
be introduced? etc.24 
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New 
Member 
States 

Temporary 
derogation of 
the acquisition 
of ownership of 

secondary 
residences 

Temporary 
derogation of 
the acquisition 

of  ownership of 
agricultural land  

 

Compulsory 
time of 

residence in 
the NMS for  

farmers 
(exception to 
derogation of 
arable land) 

Opportunity to 
extend the 

transitional period 
of derogation 
concerning 

agricultural land 
 

Other 
special 

provision 

Bulgaria 5 years 7 years 0 year - - 

Cyprus 5 years - - - - 

Czech 
Republic  

5 years 7 years 3 years 3 years - 

Estonia - 7 years 3 years 3 years - 

Latvia - 7 years 3 years 3 years - 

Lithuania - 7 years 3 years 3 years - 

Hungary 5 years 7 years 3 years 3 years - 

Malta - - - - - 

Poland 5 years 12 years 3 or 7 years - - 

Romania 5 years 7 years 0 year  - - 

Slovak 
Republic 

- 7 years 3 years 3 years - 

Slovenia - - - - 7 years 
(general 

protective 
measures) 

 
Table 1 - Differences between the Accession Treaties of the New Member States of 2004 and 2007 
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Új tagállamok Mentesség 
másodlagos 
lakóhelyek 

tulajdonszerzésére (a 
csatlakozástól 
számított alább 

részletezett időre) 

Mentesség 
mezőgazdasági 

földek 
tulajdonszerzésére 
(a csatlakozástól 
számított alább 

részletezett időre) 

Kivétel a 
mezőgazdasági 

földekre 
vonatkozó 

mentesség alól 
(más tagállam 

letelepedni 
szándékozó 

mezőgazdasági 
termelőjének; az 
alább részletezett 

év jogszerű 
belföldön lakás 

esetén) 

Mentességi idő 
meghosszabbításának 

lehetősége 

Más, speciális 
szabályozás 

Bulgária 5 év 7 év 0 év  - - 

Ciprus 5 év - - - - 

Csehország  5 év 7 év 3 év 3 év - 

Észtország - 7 év 3 év 3 év - 

Lettország - 7 év 3 év 3 év - 

Litvánia - 7 év 3 év 3 év - 

Magyarország 5 év 7 év 3 év 3 év - 

Málta - - - - - 

Lengyelország 5 év 12 év 3 v. 7 év - - 

Románia 5 év 7 év 0 év  - - 

Szlovákia - 7 év 3 év 3 év - 

Szlovénia - - - - 7 év (általános 
védzáradék) 

 
1. táblázat – A 2004-ben ill. 2007-ben csatlakozó államok csatlakozási szerződéseinek különbségei 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


