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Uniós kötelezettségszegési eljárások 

  

 

Két eljárás zajlik: 

 

 

1. Osztrák kezdeményezésre a nem közeli hozzátartozók közötti 

szerződéses haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése miatt; 

2. A Földforgalmi törvény korlátozásainak és tilalmainak uniós 

joggal való összhangja miatt. 

 

 

 



Haszonélvezetek ex lege megszüntetése 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-a 

 

A 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után 

lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel 

alapított haszonélvezeti jog továbbá használat joga 2014. május 1-jén a törvény 

erejénél fogva megszűnik. 

 

Semmis a föld használati jogosultságának átengedéséről szóló olyan szerződés, 

amelyet a 2014. április 30-ig fennálló haszonélvezeti jog jogosultja a 

haszonélvezeti jog megszűnését követő időtartamra kötött. 

 

A 2014. április 30-án fennálló haszonélvezeti jog jogosultja által 2014. február 

25-e előtt létesített, a föld használati jogosultságának átengedéséről szóló 

szerződés 2014. szeptember 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 



Előzmények 

• Magyarországon 1994 óta tilos külföldiek és jogi személyek 

földtulajdonszerzése.  

• Haszonélvezet alapítása 2002 óta szintén korlátozott, a tulajdonszerzés 

szabályait kell rá alkalmazni. 

• Magyarországon 2002. január 1-jét megelőzően kötött devizagazdálkodást 

tartalmazó jogszabályi rendelkezések voltak hatályban, a vagyoni értéknek 

minősülő haszonélvezeti jog megszerzése is a devizajogi szabályok hatálya 

alá tartozott. A devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű 

rendelet, majd az azt 1996. január 1-jétől felváltó és 2001. december 31-ig 

hatályos, a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény is a vagyoni érték (ide 

értve a haszonélvezeti jogot is) devizakülföldi általi megszerezhetőségét 

devizahatósági engedélyhez kötötte, amelynek további feltétele a deviza 

forintra történő átváltásáról a Pénzintézeti Központtól, majd az átváltásra 

felhatalmazott pénzintézettől származó igazolás megléte. 

• A földhivatal a haszonélvezeti jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 

során a devizahatósági engedély meglétét nem vizsgálta. 



A visszaélések 

Bár a tőke szabad áramlásának szabálya alá tartozik, a termőföld 

tulajdonának megszerzése és használata a legtöbb uniós tagállamban erősen 

korlátozott. 

Az alacsony földárak, a támogatások, a tulajdonviszonyok és a piac 

bizonytalanságai okán a rendszerváltás óta intenzív nyomás alatt álltak a 

magyar földtulajdonosok, hogy a föld használatát, haszonszerzésének jogát a 

szabályozás hézagait kihasználva fizetőképes külföldiek kezére juttassák. 

Azon szerződések, melyek valamely tulajdonszerzési vagy használati korlát 

kikerülését célozták valamely ezt elfedő jogi konstrukció felhasználásával 

(„zsebszerződések”), mint színlelt szerződések a magyar jog alapján mindig 

is semmisnek minősültek.  

1994 és 2001 között ezek a szerződések akár lejárat nélkül (jogi személy) is 

köthetőek voltak, kikerülve az egyébként rendeltetésszerű földhasználat 

szerződéses konstrukcióját, a haszonbérletet.  



A visszaélések 

A haszonélvezeti jog termőföldön való alapításával az eljáró feleket nem 

vezette gazdasági racionalitás, a valódi céljuk a külföldiek és jogi személyek 

földtulajdonjog szerzésére vonatkozó tilalom megkerülése volt. 

A jogkövető szereplők haszonbérleti szerződést kötve szerezték meg a föld 

használati jogosultságát.  

A föld értéke a természeti erőforrás jellegéből ered, hasznot csak a művelés 

által hoz, értéke a művelhetőségben rejlik.  

A haszonélvezeti jog a tulajdonjogot olyan széles mértékben üresíti ki, hogy 

értelmetlenné válik a haszonélvezettel terhelt föld tulajdonlása.  

A haszonélvező a haszonbérlővel szemben nem fizet a föld használati 

jogosultságának gyakorlásáért bérleti díjat, a tulajdonos a tulajdonának 

semmilyen hasznát nem élvezheti.  

A tulajdonost megillető nuda proprietas tartalmilag csak jogcím, de 

semmiféle használatra nem jogosítja. 

 



Az eljárás folyamata 

• 2014. április 8-án a Bizottság kérdéseket küldött  

• 2014. április 28-án válasz  

• 2014. június 20-án Bizottság további kérdések 

• 2014. július 14-én válasz  

• 2014. október 15-én a Bizottság hivatalos felszólítással kötelezettségszegési 

eljárást indított 

• 2014. decemberében a magyar kormány választ adott.  

• 2015. június 18-án a Bizottság indokolt véleményt bocsátott ki 

• 2016. április 18-án a magyar kormány válaszolt 



A Bizottság aggályai 

Magyarország nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés  

• 63. cikkéből (a tőke szabad mozgása)  

• 49. cikkéből (a letelepedés szabadsága),  

• az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkéből (a tulajdonhoz való jog)  

eredő kötelezettségeit. 



A tőke szabad mozgásának korlátozása 

A fennálló haszonélvezeti jogoknak a törvényi rendelkezés általi 

megszüntetése megfosztja a haszonélvezőket a szerzett jogaiktól és 

beruházásaik értékétől. 

A haszonélvezők a beruházásaikat teljesen vagy részben elveszítik. Nem 

tudják tovább használni a földet és a kapcsolódó beruházásokat, és nem is 

adhatják haszonbérbe a földet.  

Nem tudják az összes felhalmozott eszközüket felszámolni vagy egyéb 

módon értékesíteni azon az áron, amely szokásos piaci feltételek mellett 

elérhető lenne abban az esetben, ha a haszonélvezeti jog továbbra is 

fennállna.  

Nem lehet felhasználni vagy hazatelepíteni a teljes bevételt sem, amely a 

felhalmozott eszközök ilyen felszámolásából vagy értékesítéséből származna. 

Eltántorít határon átnyúló beruházások Magyarországon történő jövőbeli 

végrehajtásától. 



A letelepedés szabadságának korlátozása 

Megfosztja a haszonélvezőket attól a joguktól, hogy a földet maguk 

használják, és hogy a földhasználat eredményeképpen keletkező jövőbeli 

nyereséget beszedjék.  

Megfosztja őket továbbá attól a joguktól is, hogy a földet olyan üzleti 

tevékenységek céljára használják, amelyek keretében azt más személyek 

számára haszonbérbe adják. 



Az Alapjogi Charta megsértése 

A Charta 17. cikkének (1) bekezdése védi a jogszerűen szerzett tulajdon 

birtoklásához, használatához, örökül hagyásához és az azzal való 

rendelkezéshez való jogot. Megállapítja továbbá, hogy tulajdonától senkit 

sem lehet megfosztani, kivéve, ha ez az ott meghatározott feltételek mellett 

történik, ideértve az elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett 

méltányos összegű kártalanítást. 

A haszonélvezeti jog jogosultjai nem tudják megtéríttetni az állami 

beavatkozás nyomán keletkező veszteségeiket. Az a tény, hogy potenciálisan 

hosszas eljárásokban kell részt venniük, kevésbé valószínűvé teszi, hogy 

megfelelő időben hozzájutnak a kártérítéshez. 



A magyar kormány érvei 

A devizajogi engedélyek megléte a haszonélvezeti jog szerzési feltételének 

minősült, azaz ezek hiányában devizakülföldi érvényesen nem szerezhetett 

haszonélvezeti jogot. 

A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének eljárása során a 

földhivatal nem volt köteles vizsgálni a devizaengedély meglétét. Az 

ingatlan-nyilvántartásnak ez a hiányossága azonban nem teszi jogszerűvé a 

devizaengedély hiányában történt jogszerzést.  

A devizahatóságként eljáró Magyar Nemzeti Banktól az a tényközlés 

érkezett, hogy termőföldön létesítendő haszonélvezeti jog megszerzésére 

egyetlen esetben sem kértek devizahatósági engedélyt. Mindebből 

sajnálatosan az a megállapítás vonható le, hogy a devizakülföldiek által 2002. 

január 1-jét megelőzően kötött és termőföldön haszonélvezeti jogot alapító 

szerződések mindegyike érvénytelennek minősül. 



Az uniós jog időbeli hatálya 

2002. január 1-jét követően külföldi állampolgár vagy jogi személy nem 

szerezhetett haszonélvezeti jogot. A haszonélvezeti szerződések 

megkötésének ideje, mind pedig az alkalmazandó jogszabályok hatálya még 

a Magyarország uniós csatlakozását megelőző időszakot ölel fel. Az érintett 

jogviszonyok tényállásbeli alapja olyan időre esik, amikor az uniós jog még 

nem volt hatályban Magyarországon. Ha egy jogviszony a csatlakozást 

megelőzően lezárult, az uniós jog alkalmazása fel sem merülhet.  

 

A haszonélvezeti jog szerződéssel történő megalapítása annak ingatlan-

nyilvántartásba való bejegyzésével megy végbe, azaz a szerződés ezáltal 

megy kötelmi jogi értelemben teljesedésbe. Ezen az a körülmény sem 

változtat, hogy az ilyen – teljesedésbe ment – szerződések dologi jogi hatása 

esetleg még további időszakra nézve is fennáll. 

 

 



Az uniós jog időbeli hatálya 

E szerződéses viszonyok érvényességének tekintetében tehát a Bizottság nem 

rendelkezik hatáskörrel, hiszen az uniós jog értelmezésére kizárólag annak az 

új tagállamban történő – és az új tagállamnak az Európai Unióhoz történt 

csatlakozásától kezdődő – alkalmazása tekintetében rendelkezik hatáskörrel, 

mert az uniós jog az új tagállamokban a csatlakozás időpontjában lép 

hatályba. 

Az érintett haszonélvezeti jogviszonyokat a magyar jog nem utólag 

minősítette érvénytelenné, hanem az érintett jogviszonyok már a létrejöttük 

időpontjában is érvénytelennek minősültek. 

 

 



A tőkebefektetés kérdése 

Perdöntő körülmény, hogy a devizajogi engedélyek hiányára visszavezethető 

érvénytelenségi ok fennáll-e. Mivel az MNB engedélyt egyetlen esetben sem 

kérték meg, így az összes ügylet ütközött az akkor hatályos jogszabályokba. 

Egyértelmű, hogy a termőföldre haszonélvezeti jogot alapító szerződések 

nyilvánvalóan rosszhiszeműek voltak, azok célja a tulajdonszerzés 

korlátozására vonatkozó jogszabályok kijátszása volt. 

Miután teljesen hasonló jogi konstrukcióval létrejött rosszhiszemű 

szerződésekből eredő jogsértő helyzetet kívánt a Magyar Kormány orvosolni, 

célszerűbb és arányosabb volt a jogsértő helyzet orvoslása jogszabályi úton 

az egyedi szerződések bíróság által történő vizsgálata nélkül. 

A módosítás időzítése pedig a 2014. április 30-án lejáró átmeneti mentesség 

következtében megváltozó jogi környezethez igazodik. A földszerzésre 

vonatkozó szabályok módosítása időszerűvé tette azt, hogy az ingatlan-

nyilvántartás csak jogszerűen fennálló adatokat, tényeket, jogviszonyokat 

tartalmazzon. 

 

 



A letelepedés szabadságának korlátozása 

Az érvénytelen haszonélvezeti jogok megszüntetése semmilyen közvetlen 

vagy közvetett hatással nincs az uniós országok állampolgárainak jövőbeli 

magyarországi letelepedésére, a haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése 

egyszeri aktusként egy múltbeli jogsértés orvoslását hajtotta végre. A 

megszűnéssel érintett személyek pedig sem a lakóhelyük szabad 

megválasztása, sem az általuk végzett tevékenység vonatkozásában 

semmiféle további korlátozással nem szembesülnek. 

A haszonélvezeti jog a föld használati joga megszerzésének csupán egyik 

jogcíme, amely mellett számos más jogcím – például tulajdonjog vagy 

haszonbérlet – egyértelműen megszerezhető.  

A rendelkezések nem tartalmaznak horizontális tilalmat vagy korlátozást, 

hanem csupán a szerzés egyik jogcíme (a haszonélvezet) vonatkozásában 

állítanak fel feltételeket, amikor csak közeli hozzátartozók között engedik 

meg a haszonélvezeti jog szerződéssel való alapítását. A tőkebefektetés, 

illetve a letelepedéssel összefüggő gazdálkodás számára továbbra is 

rendelkezésre állnak azok a legfontosabb jogcímek, amelyeken keresztül 

használati jogosultság szerezhető a termőföld vonatkozásában: az adás-vétel, 

illetve a haszonbérlet. 

 

 



Az arányosság kérdése 

Per- és költségtakarékossági okokból a törvényhozó a jogszabályi 

rendelkezéssel való megszüntetés és az ingatlan-nyilvántartásból való 

jogszabályi törlés eszközét választotta. 

A szerződés megszüntetése mint a szerződés érvénytelenségének 

jogkövetkezménye nem tekinthető aránytalan intézkedésnek.  

A kérdéses szerződések jogszabályba ütköző módon és ezáltal érvénytelenül 

jöttek létre. A szerződések utólagos érvényessé minősítésének a 

jogbiztonságot súlyos mértékben aláásó üzenetértéke lett volna 

 

 



Az Alapjogi Charta megsértésének kérdése 

Devizahatósági engedély hiányában rosszhiszemű szerzésekről van szó. 

A haszonélvezeti jog törvény általi megszüntetése nem tesz kötelezővé 

tulajdon átruházási aktust egyik egyénről a másikra, és nem fosztja meg a 

tulajdonától a korábbi tulajdonost.  

A használati viszonyok szabályozása a 2014. május 1-jén lejárt 

termőföldszerzési moratóriumhoz tapad, amelynek jogi következményei 

várhatók voltak. Körültekintő és megfontolt gazdasági szereplőként nem 

lehetett még a korábbi szabályozás viszonylagos változatlanságára sem 

számítani, a haszonélvezeti jog szerzése a bizonyosan megváltozó jogi 

környezet kockázatával történt. 

A polgári jogi szabályok előírják a tulajdonos számára a haszonélvezővel 

való elszámolás kötelezettségét, és annak tartalmi köre is törvényileg előre 

meghatározott, továbbá az elszámolás a haszonélvezeti jog megszűnésekor 

azonnal esedékes, így a magyar jogszabályi környezet maradéktalanul 

biztosítja, hogy a haszonélvezők az elszenvedett veszteségekért kellő időben 

fizetett méltányos összegű ellentételezésben részesüljenek. 

 



A Földforgalmi törvény korlátozásai 

  

Az újonnan csatlakozott tagállamok közül számos hozott új 

földjogi szabályozást. 

A Bizottság egyszerre kezdte azokat vizsgálni, az eljárások 

párhuzamosan futnak. 

A régi tagállamok szabályozásait nem vizsgálják. 



Az új törvény eszközrendszere 

1) a földtulajdon, valamint használati jogosultság szerzésének 

hatósági engedélyezési körbe vonása,  tulajdonszerzésnél 

helyi földbizottság vétójoggal; 

2) földműves státusz – professzionális gazdálkodás; 

3) személyes művelési kötelezettség – spekulatív (nem 

termelési, hanem tőkejövedelmi célú) földszerzés kizárása; 

4) elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jogosulti sorrend 

belülről kifelé halad – fokozatos birtokrendezés; 

5) földszerzési és birtokmaximumok 



Az eljárás folyamata 

 

2014 júniusában indult EU Pilot eljárás keretében a Bizottság számos kérdést 

intézett a Magyar Kormányhoz 

2014. szeptember 18-án a Kormány válaszolt 

2015. március 26-án küldött hivatalos felszólítást a Bizottság, amelyben jelezte, 

hogy a EU Pilot eljárás során elismerte, hogy Magyarország válasza számos 

kérdést tisztázott, valamint elősegítette, hogy a Bizottság szolgálatai jobban 

megértésék a magyarországi helyzetet, azonban a válaszok nem tudták teljes 

mértékben eloszlatni a felmerült aggályokat 

2015. június 29-én a Kormány válaszolt 

2016. május 25-én a Bizottság indokolt véleményt bocsátott ki 

2016. novemberében a Kormány megadta a válaszát 

 

 A kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság nem csupán 

Magyarország, hanem Szlovákia, Bulgária, Lettország és Litvánia 

vonatkozásában is folytatja.  



A Bizottság aggályai 

1. a jogi személyek szerzésképtelensége és átalakulási tilalma,  

2. a földművesek szakismereti követelménye,  

3. a külföldön megszerzett gyakorlat el nem ismerhetősége,  

4. a személyes művelési kötelezettség,  

5. az adásvételi szerződések előzetes jóváhagyására vonatkozó feltételek nem 

kellő objektivitása  

 

A Bizottság a kifejtett érvelésünket elfogadva nem kifogásolta  

• a pályakezdő gazdálkodókra,  

• a helyi földbizottság eljárásbeli szerepére, 

• a földszerzési- és birtokmaximumra,  

• az elővásárlási- és előhaszonbérleti jogosultsági rendszerre,  

• haszonbérlet időtartamára vonatkozó rendelkezéseket. 



A jogi személyek szerzése 

A korlátozás a magyar és külföldi jogi személyekre ugyanolyan mértékben 

vonatkozik, ezért a szabályozás maximálisan figyelembe veszi a 

diszkrimináció tilalmára vonatkozó európai uniós alapelvet.  

A jogi személy szerzésképtelensége a magyar jogban következetesen 

alkalmazott szabály. 

A jogi személyek tulajdonszerzési tilalmának célja a gyakorlatban 

ellenőrizhetetlen összetett tulajdoni láncolat kialakulásának a 

megakadályozása, ami ellentmondana a vidék népességmegtartó 

képességének megőrzésére irányuló célnak, ugyanis nem lenne ellenőrizhető 

a birtokmaximum és az egyéb szerzési feltételek betartása.  

A termőföld, mint termelési tényező a különböző használati jogosultságok 

révén a más tagállamból származó vállalkozások vagy akár tőkeberuházások 

számára is hozzáférhető, és így az Európai Unió egységes belső piacának a 

része lehet. A jogi személyek tulajdonszerzésének tilalma így arányos 

korlátozásnak minősül, hiszen a jogi személyek a haszonbérlet 

jogintézményén keresztül teljes egészében gyakorolhatják jogaikat.  



A jogi személyek szerzése 

A tilalom nem vizsgálható pusztán önmagában álló korlátozó 

rendelkezésként, hanem a szabályozás rendszerébe illesztve kell szemlélni. 

Az arányosságot biztosító rendelkezések: 

• a személyes művelési kötelezettség alól kivételt képez, ha a tulajdonjogot 

szerző természetes személy a föld használatát a legalább 25%-ban 

tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban 

tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet javára engedi; 

• nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv (a továbbiakban: földhivatal) 

jóváhagyása a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az 

annak legalább 25%-ban tulajdonos tagja, illetve annak közeli 

hozzátartozója, mint használatba adó közötti földhasználati szerződéshez; 

• kizárt az előhaszonbérleti jog gyakorlását a mezőgazdasági 

termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban 

tulajdonos természetes személy tagja, illetve annak közeli hozzátartozója, 

mint használatba adó közötti haszonbérleti jogügylet esetében; 

 



A jogi személyek szerzése 

• a cégben történő gazdálkodás kedvezőbb költségelszámolása mellett az 

Szja. tv. adómentességet biztosít az így megszerzett haszonbér jövedelem 

vonatkozásában a földtulajdonos számára, ami jelentősen kedvezőbb 

pénzügyi helyzetet teremt, mintha a jogi személyben megtermelt 

jövedelemhez az általános adószabályok alapján jutnának hozzá a 

tulajdonosok. 



A szakismereti követelmény 

Cél a mezőgazdasági termelés színvonalának és ezáltal a termékek 

versenyképességének növelése, a rendelkezésre álló földterület ésszerűbb 

hasznosítása, a vidék népességmegtartó képességének a megőrzése, 

környezettudatosabb gazdálkodás (a hozzáértés folyományaként kevesebb 

vegyszerhasználat).  

A professzionális mezőgazdasági termelés biztosításával és a szakszerű 

mezőgazdasági termelés fenntartásával elősegíthető a termelés minőségi és 

mennyiségi javítása, ami hozzájárul a termelők életminőségének javításához 

is és a hatékonyabb és ezáltal versenyképesebb mezőgazdasági termelés 

irányába történő elmozdulás alapja. 

 



A személyes művelési kötelezettség 

Célja a spekulatív, azaz nem termelési célú földszerzés kizárása.  

Azok juthassanak hozzá a földhöz, akik azt termelési céllal kívánják 

megszerezni.  

A befektetők tőkeelemként tekintenek a földre: a földárak későbbi 

emelkedésében bízva vásárolna, hogy később azt magasabb áron értesítsék, 

közben pedig a földet haszonbérbe adva realizálnak tőkejövedelmet.  

A földárak a termeléstől elszakadva emelkedésbe kezdenek (a föld árát nem a 

belőle elérhető termelési eredmény határozza meg, hanem virtuális piac 

alakul ki: a befektetések reménybeli hozadéka határozza meg az árakat), ami 

alapvetően megnehezíti egy esetleges új szereplő piacra lépését, de a 

mezőgazdaság alacsony jövedelmezőségéből eredően már jelen levő piaci 

szereplő további fejlesztésének is gátat szab. A földárak emelkedése a bérleti 

díjak emelkedését is magával hozná, ami tovább gyűrűzik a termelési 

költségeken keresztül az élelmiszer árakba, ezáltal inflációt gerjeszt. A bérleti 

díjak folyamatos tőkekivonást jelentenek a mezőgazdaságból, befolyásolja a 

termelők versenyképességét, a vidék népességmegtartó képességét. 



A szerzési feltételek objektivitása 

A föld tulajdonjoga és használati jogosultsága megszerzésének feltétele 

annak hatóság általi engedélyezése, amely engedélyezési eljárásban – 

tulajdonszerzés vonatkozásában – szerepet kapnak a helyi gazdálkodókból 

álló földbizottságok.  

Az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI. 5.) AB határozatában vizsgálta és 

megállapított a helyi földbizottságok eljárási státuszát.  

Az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI. 5.) AB határozata nyomán a 

földbizottság döntésében foglaltak vonatkozásában már a földhivatal érdemi 

döntését megelőzően, mint közbenső döntéssel szemben megnyílik a bírósági 

felülvizsgálat lehetősége. 

Az ügyfél számára két ponton is lehetőség van a bírósági felülvizsgálatra:  

• egyrészt a földbizottság állásfoglalásával szemben benyújtott kifogásról 

hozott képviselőtestületi döntést,  

• másrészről a földhivatal érdemi határozatát megtámadhatja a bíróság előtt. 

A bíróság pedig jogosult mindkét döntés érdemi megváltoztatására. 



A helyi földbizottság eljárása 

A helyi földbizottság feladata, hogy a földbirtok-politikai célokkal összhangban 

befolyásolja a település közigazgatási területén a földek tulajdonjogának forgalmát a 

birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű 

művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző fölbirtokok 

kialakítása és megőrzése, valamint a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek 

érvényesítése érdekében. 

 

A földhivatal a rendelkezésére álló okiratok és az általa készített jegyzék 

másolatának megküldésével haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottságot az 

állásfoglalásának beszerzése céljából. 

 

A helyi földbizottság – a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a 

beérkezésétől számított – 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés 

jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges 

állásfoglalását. 

 

Ha a helyi földbizottság a meghatározott határidőn belül az állásfoglalását nem adja 

ki, a mezőgazdasági igazgatási szerv egy alkalommal – újabb 15 napos határidő 

kitűzésével – felhívja az állásfoglalásának kiadására. 

 



A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb 

ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli: 

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére; 

b) megállapítható-e, hogy a felek már az új törvény hatálybalépése előtt 

megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a 

jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy 

jognyilatkozatának megtételével hatályba; 

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti 

vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha 

több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló 

elvásárlásra jogosult 

ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés kötelezettségvállalások teljesítésére, 

cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát 

visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy 

cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a 

föld tulajdonjogát; 

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az 

aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási 

jogának gyakorlásától. 



A helyi földbizottság az értékelését köteles azonos szempontok szerint, a 

jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult, és az adás-vételi szerződés 

szerinti vevő vonatkozásában elvégezni. 

 

Az értékelés során a helyi földbizottság több elővásásra jogosultat támogathat. 

 

Ha a helyi földbizottság az értékelés alapján egyik elővásásra jogosult esetében 

sem támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, állást kell foglalnia 

abban, hogy az adás-vételi szerződés szerinti vevővel támogatja-e az adás-

vételi szerződés jóváhagyását. 

 

A földhivatal az adás-vételi szerződés jóváhagyását megtagadja ha a helyi 

földbizottság állásfoglalása alapján egyik elővásárlásra jogosulttal és az adás-

vételi szerződés szerinti vevővel sem támogatja az adás-vételi szerződés 

jóváhagyását. 

 



A Földforgalmi törvény 103. § (1) bekezdése értelmében ha a településen 

2014. május 1-jéig a helyi földbizottság tagjainak megválasztására nem kerül 

sor vagy a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a 

mezőgazdasági igazgatási szerv a föld tulajdonjoga megszerzésének a hatósági 

jóváhagyása iránti eljárásban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a föld 

fekvése szerinti területi szervét keresi meg állásfoglalás kiadása céljából, azaz 

a Kamara jár el a helyi földbizottság hatáskörében.  

 

A feladatot a NAK megyei elnöksége látja el, munkáját azonban segíti a 

települési agrárgazdasági bizottság. A TAB csak javaslatot tesz a megyei 

elnökségnek, de a döntést végül az elnökség hozza meg. Garanciális szabály, 

hogy a megyei elnökség, illetve a TAB a tagjai saját vagy hozzátartozójuk 

ügyével összefüggő eljárásban nem vehetnek részt. Továbbá abban az 

esetben sem vehetnek részt az ügyben, amennyiben annak tárgyilagos 

megítélése tőlük nem elvárható, továbbá az ügy jogukat, illetve jogos 

érdeküket érinti. 



17/2015. (VI. 5.) AB határozat 

A földtulajdon sajátos természeti és vagyoni jellemzői, nevezetesen a föld véges 

jószág volta, nélkülözhetetlensége, megújulóképessége, különleges 

kockázatérzékenysége és alacsony nyereséghozama a földtulajdon különös szociális 

kötöttségét testesítik meg, ezek a körülmények indokolhatják a tulajdonosi jogokkal 

szemben a közérdek érvényesítését vagy a tulajdonjogszerzés korlátozását. 

 

A földbizottság jogállására vonatkozó szabályok alapján, illetve a hatósági jogkörre 

utaló törvényi rendelkezés hiányából megállapítható, hogy a földbizottság nem 

közhatalom gyakorlására került felhatalmazásra, nem hatósági jogkört gyakorol. 

 

A földbizottságnak olyan sajátos magánjogi jogosultságot biztosít a Földforgalmi 

törvény, amelyet a termőföld forgalmában érdekelt, de az egyes adásvételi 

szerződések tekintetében saját alanyi joggal nem rendelkezők (nem szerződő felek és 

nem elővásárlási jogosultak) képviseletében gyakorol.  

 



A földbizottság állásfoglalásának közjogi jogkövetkezményeit – az adásvételi 

szerződés jóváhagyását, illetve megtagadását – nem maga, hanem a földhivatal 

alkalmazza. Mivel a földbizottság nem közhatalmat gyakorol a termőföld 

adásvételével kapcsolatos eljárásban, nem hatósági jogkörben, hanem közvetett 

magánjogi érdekeltként jár el, a rá vonatkozó szabályozás is e körben értékelhető. 

 

A NAK állásfoglalása a földhivatali eljárásban az ügyféli nyilatkozattal azonos 

minőségű. 

 

A földhivatal az adás-vételi szerződés jóváhagyását kötelező jelleggel megtagadja  

ha a NAK állásfoglalása alapján egyik elővásárlásra jogosulttal és az adás-vételi 

szerződés szerinti vevővel sem támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását 

(kifejezett vétó). 

 

A hallgatólagos vétó alkotmányellenes volt. 

 

 

 

. 



 

Az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI. 5.) AB határozata elvi éllel megállapította, hogy 

a földbizottságok állásfoglalásának a törvényben megkövetelt értékelést olyan 

részletességgel kell tartalmaznia, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható 

legyen a hatósági eljárásban, továbbá a hatósági döntés ténybeli megalapozottsága és 

jogszerűsége pedig nemcsak formai szempontból, hanem érdemben is felülbírálható 

legyen a bírósági felülvizsgálat során.  

 

A NAK nem hatósági jogkörben jár el, tehát az állásfoglalásának nem kell a Ket. 

alaki és tartalmi szabályainak megfelelni, azonban az ügy egyediségét is hordozó 

tartalmúnak kell lennie. 

 

Támogató döntés esetében is kell indokolás, de egyszerűbb tartalmú. 

 

Elutasításnál konkrétumoknak is meg kell jelennie. 

Indokolási kötelezettség 



A Földforgalmi törvény 27. § (1) bekezdés a) pontja ab) alpontja szerinti 

hallgatólagos vétó olyan egyoldalú jogot biztosított a földbizottság számára a konkrét 

szabályozási környezetben, amely a közérdek vizsgálása nélkül képes volt 

meghiúsítani az eladónak a termőföld-tulajdonával rendelkezését, a termőföld 

elidegenítését, amely a tulajdonhoz való jog lényeges tartalma. 

 

A közigazgatási határozatok törvényességének bírói felülvizsgálata nem 

korlátozódhat a jogszerűség pusztán formális szempontok szerinti, az eljárási 

szabályok betartására korlátozódó vizsgálatára. A közigazgatási ügyben eljáró 

bíróság nincs kötve a közigazgatási határozatban megállapított tényálláshoz, és a 

jogszerűség szempontjából felülbírálhatja – sőt, felül kell bírálnia – a közigazgatási 

szerv mérlegelését is a polgári perrendtartás 339/B. §-ában írt korlátozás figyelembe 

vétele mellett. Az érdemi felülvizsgálat lehetősége a földhivatalnak a termőföld 

adásvételére vonatkozó szerződést jóváhagyó vagy megtagadó döntése bírósági 

felülvizsgálatára is vonatkozik. A bíróság nemcsak a földhivatal határozatának 

törvényességi ellenőrzését végzi el, hanem egyúttal jogorvoslati fórumként is eljár: a 

földhivatal határozata ellen nem lehet más közigazgatási fórumhoz fordulni, azt csak 

a bíróság előtt lehet megtámadni. A bíróság általi érdemi felülvizsgálat viszont csak 

akkor kerülhet szóba, ha a földhivatal döntése is érdemi jellegű, ez pedig 

megköveteli, hogy a földhivatal a földbizottság állásfoglalását érdemben 

értékelhesse. Ennek az összetett feltételnek a teljesülése a földbizottság kifejezett 

vétója esetén lehetséges, a hallgatólagos vétó esetén azonban fogalmilag kizárt. 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 

 


