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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Qrszággyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése
alapján K/884. számon hozzám benyújtott, „Szükségesnek látja-e а jogszabályok
módosítását а termőföldek minőségi osztályba sorolása ügyében?” című írásbel i
kérdésére а következő választ adom .

Képviselő úr írásbeli kérdésében arról tájékoztato tt , 1iogy az Önt megkereső
fd ldtulajdonosok tókiminősítési kérelmét а földhivatal több esetben is elutasította.
Képviselő úr véleménye szerint а kárpótlás során földhöz jutott tulajdonosok –akik
földjeiket bérbe adják –nem kapják meg а területeik valós minőségének megfelelő
besorolását .

Mivel arról nem tájékoztatott, hogy mely földhivatal döntéseit kifogásolták а
tulajdonosok, így nem volt mód az egyedi ügyek kivizsgálására . Fontos azonban
megjegyezni, hogy а tulajdonosok а sérelmes határozatok ellen élhe ttek volna а
jogorvoslat lehetőségével .

А földtulajdonosok haszonbérleti díj nagyságának meghatározásáva l
kapcsolatban szükségesnek tartom kiemelni, hagy а haszonbérleti nagysága nem
kizárólag а földrészlet aranykorona értéke (a továbbiakban: Ak érték) alapján
határozható meg . А tulajdonos és а bérlő а szerződéses szabadság alapján má s
szempontok alapján is megállapodhat а haszonbérleti díj nagyságában. А szerződés а
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díj mértékére vonatkozóan tartalmazhat például meghatározo tt pénzösszeget, vagy az
étkezési búzának а hazai tőzsdei átlagára (Ft/kg) alapján számított összeget is .

Mindenekel őtt engedje meg, hogy röviden Ssszefoglaljam а földminősítés
jogszabályi környezetét . А #állminősítés hatályos jogszabályi alapját а termőföld
védelmérő l szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) és а földminősítés
részletes szabályairól szóló 105/1999 . (XIi . 22.) FVM rendelet (a továbbiakban : Fmr . )
képezi .

А földminősítés а Tfvt . 27. §-a szerint „az az eljárás, amelynek során а
termőföldek minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme, azaz az aranykoron a
értéke (Аk értéke) megállapításra kerül” . А földminősítés módjáról, az osztályb a
sorozásról а Tfvt . 28. §-ának bekezdései rendelkeznek, а kataszteri tiszta jövedelem
meghatározásának mikéntjét а Tfvt. 29. §-а szabályozza . А Tfvt . 30-30/A. §-a
határozza meg а végrehajtás törv ёny szintű szabályait.

А földminősítés szempontjából а Tfvt. melle tt аz ingatlan-nyilvántartásról szól ó
1997 . évi CXLI . törvény (a továbbiakban : lnytv.) több szakasza is kiemelt
jelentőséggel bír . А mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas,
illetőleg alkalmassá tett föld minőségét osztályba sorolással – а természetbeni
állapotnak megfelel ően – kell megállapítani . А föld minőségeként а minőségi osztályt
és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelmet, az Ak értéket kell feltüntetni az
ingatlan tulajdoni lapján. Az Inyty. végrehajtásáról szóló 109/1999 . (XII. 29.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 40-49 . §-ai az egyes m űvelési ágak ismérveit ,
tartalmi elеmeit részletezik .

Az aranykoronás földmin ősítési rendszer alapját és így а földadó nagyságát а
területegységrő l átlagos agrotechnika mellett nyerhet ő tiszta hozadék képezte . А föld
tiszta jövedelmének vették а közönséges gazdálkodás mellett tartósan. elérhető
középtermés értékét, levonva belőle а gazdálkodás rendes költségeit. Az így nye rt

értéka talaj minőségén túl számos egyéb körülményt ő l .ttlggött, például az út- é s
vasúthálózattól, а szállítási feltételektő l, а piac távolságától . Ez а föld gazdasági
szempontú megközelítését jelenti, mivel а tiszti jövedelmet а talaj- és általában а
természeti viszonyok, valamint а közgazdasági körülmények szétválaszthatatlan
együttese alakította ki . Az ország területét közel egyenlő nagyságú becslőjárásokra
osztották . А földminősítési mintaterek művelési áganként és minőségi osztályonkén t
az o tt előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak
szemléltetésére szolgálnak, és а településen belül előforduló különböző művelési ágú
földek részletes osztályba sorozásának alapját képezik, mintegy etalonként szolgálnak .
Az Ak érték kezdetben kizárólag adóztatási célokat szolgált . Kёsőbb más
földminőség-mutató hiányában а kisajátítás, а földvédelem, а kedvezőtlen adottságú
térségek támogatásának alapjává vált . Bevezetése óta а hozadéki rendszer és módszer
nem változott , mivel а vele szemben támasztátt új igényelrnek is megfelelt .

А hazai földértékelés 1980-as évekbéli megújítási kísérletei nem veze ttek
eredményre . Az úgynevezett mintateres földértékelés termőhelyi értékszáma (a
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továbbiakban: TÉSZ) sem lépett hatályba, mivel az Ak-hoz viszonyítva je1ent őseп
megváltoztatta volna az akkori mezőgazdasági nagyüzemek jövedelemszabályozás i
pozícióit . А továbbfejlesztés céljával indított nagyméretarányú talajtérképe s
termőhelyi értékelés а közbejött rendszerváltás miatt befejezetlen maradt .

Az 1990461 kezdődően végbement társadalmi-gazdasági rendszerváltozás а
TÉSZ törlését és az Ak értéknek ingatlan-nyilvántartásba való visszaállítását tette
szükségessé . А tulajdonviszonyok rendezése érdekében аг állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okoz ott károk részleges kárpótlásáról szóló
199 1 . évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt.) alapján а kár mértékét а termőföld
kataszteri tiszta jövedelme alapján kell mеgállapítaпi . А Kpt. alapján egy Ak érték ezer
forintnak fesel meg . А kárpótlási eljárás mёrtékegysége, tehát а földminőség
értékmérője аг Ak és nem а jogtalanul elvett termőföld területe volt . Az ingatlan-
nyilvántartásba történ ő visszaállítására аг szolgáltatott alapot, hogy az elvétel idején а
földek minőségét Ak értékben határozták meg . А Kpt. alapján kijelölt term őföldek а
kárpótlásra jogosultak részére árverés útján kerültek értékesítésre . Az árverésen
résztvevők az egy Ak-nak megfelelő forintértékre licitáltak .

А szövetkezetekről szóló 1992 . évi I . törvény hatálybalépéséről és az átmeneti
szabályokról szóló 1992 . évi II . törvény alapján egyes földalapokat nem térmértékben
(hektár), hanem Ak értékben kifejezve kellett kijelölni . А földrendező és а földkiadó
bizottságokról szóló 1993 ..évi II . törvény rendelkezéseinek megfelelően а földkiadás i
eljárás alapja szintéi az Ak érték és nem а területi adat . А földkiadási határozat а
részarány-tulajdonos termelőszövetkezeti különlapjáа nyilvántartott Ak értéknek
megfelelő Ak értékű termőföld kiadásáról rendelkezik . А termőföld magónosítása.
tehát az érvényben lévő aranykoronás földminбsítés adataival történt-történik .

A fentiek tükrében tájékoztatom Képvisel ő urat, hogy а tulajdonos а területileg
illetékes járási földhivatalnál kérelmezheti földjének min ősítését. Az Inyty. 27. § (3)
bekezdés a} pontja alapján az ingatlan tulajdonosa, illet ő leg а használó а változás
bekövetkezésétől, illető leg а tudomásszerzéstő l számított harminc napon belül kötele s
bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak az ingatlan határvonalában, területében ,
továbbá а földrészlet művelési ágában – ideértve а művelés alól kivett területet is – és
а fáid minőségében bekövetkezett változást .

Leggyakrabban а földrészlet művelési ágában bekövetkező változás tesz i
szükségessé földmin ősítési eljárás lefolytatását, például ültetvény telepítése vag y
kivágása esetén.

А „valósággal nem egyező adatok helyesbítése” kapcsán fontosnak tartom
megjegyezni, hоgу а kárpótlás során földtulajdont szerzё személyek, akik ráadásu l
nem művelik а földjüket, meglehetősen tájékozatlanok а földművelés és különösen а
földminősítés elméleti és gyakorlati ismeretanyaga területén . Határozottan cáfolоm,
hogy termőfáldjeink esetében аz ingatlan-nyilvántartás általánosságban а valósággal
nem egyező adatokat tartаhnazna . А tulajdonos jogkövet ő magatartása, azaz а változás
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bejelentёse azonban elő segíti а természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvánta rtás
adatai közötti egyezőség megteremtёsё t .

Továbbá felhívom Képviselő Úr figyelmét az Inyvhr . 63 . §-ának megszorító
rendelkezésére, miszerint „a földek minőségi osztályát (kataszteri tiszta jövedelmét )
nem művelési ágváltozásból ered ő földminőség változás esetén а földhivata l
megváltoztathatja, ha az ingatlan-nyilvántartás adatai és а valóságos állapot között
legalább két minőségi osztály különbözet, vagy hektáronként 8 aranykorona eltéré s
állapítható meg” . Ezen rendelkezést az indokolja, hogy а föld minőségében esetle g
fennálló, de nem releváns különbség nem elégséges az Ak é rték megváltoztatásához.
Ennek szakmai oka а hozadéki tókiminősítési rendszerben rejlik . А földminősítés i
rendszer а becslőjáráson belül művelési áganként а különböző minőségű területeket
minőségi osztályokba sorolja, amelyeket egytől legfeljebb nyolcig terjedő
értékszámmal különböztet meg . Az alacsonyabb számértёkű min őségi osztályok а
jobb, а magasabb számé rtékűek pedig а rosszabb talajmin őséget mutatják. Az egyes
művelési ágak min őségi osztályaihoz becslőjárásonként különböző Ak értékek
(kataszteri tiszta jövedelmi fokozatok) tartoznak. А hivatkozott jogszabályok tehát
kizárják úgynevezett közbenső – néhány Ak értéknyi különbségű – „minőségi
osztályokon kívüli” Ak érték megállapítását. Az Iriyvhr. hivatkozott rendelkezése а
2000 . január 1-jei hatályba lépése óta változatlan, am е l.y rendelkezést а korábban
hatályos jogszabály is tartalmazta. A tóldhivatal а helyszíni földminősítési eljárá s
keretében az érintett földrészlet jellemz ő területein talajszelvényt tár fel, vag y
talajfúróval mintát vesz, és azt összeveti а mintatérjegyzék tartalmával, ez alapjá n
határozza meg а minőségi osztályt és ezzel az ado tt becslőjárásban hozzá tartozó Ak
értéket .

А felelős és okszerű gazdálkodás nem okoz változást а termёkenység
szempontjából legalapvetőbb talajtulajdonságokban, például а humusztartalomban,
fizikai féleségében (agyag, vályog, homok), így а föld minőségében sem. А föld
minőségében tartósan kedvező változást а sikeres talajjavítás (melioráció), illetv e
rekultiváció elvégzése eredményez . Kedvezőtlen változást okozhat viszont а felelőtlen,
nem talajvédő földhasználat következtében esetlegesen bekövetkező súlyos eróziós
talajpusztulás . А hazai talajaink kora több tízezer évben mérhet ő. Néhány év vagy
évtized átlagos gazdálkodása mellett – а fenti esetek kivételével – nem következik be
tartós változása föld minőségében .

Kiemelendő , hagy а földhivatal а határszemle, valamint а parlagfű felderíté s
során évente rendszeres helyszíni e11enőrzéseket végez . А hasznosítási kötelezettsé g
teljesítését а földrészlet művelési ága határozza meg . На az ellenőrzés során а
földhivatala természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának eltёrёsét
észleli, megteszi а szükséges hatósági intézkedéseket . А helyszíni ellenőrzés során – а
költségtakarékosság és а praktikusság jegyében – а földhivatal а földminősítёs i
mintatereket is ellenőrzi .

А főkiminősítési adatbázis teljes körű felülvizsgálata és aktualizálása а fenti
okok alapján szakmailag indokolatlan . Ugyanakkor jelentőséggel bír, hogy észlelé s

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 . Telefon : (06 1) 795 3723 Fax : (06 1) 795 0072



5

esetén а tulajdonos eleget tegyen az Inyty . 27 . § (3) ьеkezdésébеn foghit változá s
bejelentési kötel еzеttségének. А Tfvt. 30/A . §-a alapján földminősítési eljárásért
igazgatási szolgáltatási díj fizetend ő, amely magába foglalja az ingatlan-
nyilvántartásban а fóldiniriősítési eljárás eredmény еként bekövetkezett változás
átvezetésének díját is .

Mindezekre teltintettel nem tartok szükségesnek jogszabál y-módosítást, mivel а
Tftv., az Fmr., az Inyty. és az Inyvhr . jе lenleg is biztosítja а földminősítési adatok
felülvizsgálatát és indokolt esetben а minőségi osztály, valamint az Ak érté k
megváltoztatását .

А földminősítés aranykoronás rendszerének fenntartásával 1egaíább középtávon
számolni kell – tekintettel а máig lezáratlan földprivatizációra –, ezért а %ldhivatal i
hálózat folyamatosan gondoskodik а hozadéki rendszer karbantartásáról . А felújítási
munkálatok elvégzése igen jelentős költség- és munkaráfordítást igényel а
földforgalmi törvény alapján új hatósági feladatokat is ellátó, leterhelt földhivatali
szеrvеzettő l .

Végezetül szеrеtném megköszönni Képviselő úrnak, hogy kérdéseivel segítettе
munkánkat .

Budapest, 2014 . július „3 4 .”

Üdvözlettel:
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