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KÉPVISELŐI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 

FÖLDTULAJDON VISZONYOK RENDEZÉSE 

 

Magyarország Alaptörvényének P. cikke a nemzet közös örökségét ké-

pező természeti erőforrások, különösen a termőföld védelmét az állam 

és mindenki kötelességeként deklarálja. A földbirtok-politika megvaló-

sulását szolgáló sarkalatos törvényeken túl, számos jogszabály szabá-

lyozza a földtulajdon és a földhasználat relációját:  

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

törvény, 

 az ezzel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény (Fétv.), 

 a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.), 

 és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.).  

Magyarország 9,3 millió hektár földterületét érintő folyamatok, – az 

urbanizáció, autópálya- és útépítések, földtulajdonviszonyok rendezet-

lensége, földelhagyások, természetvédelmi területek kiterjedésének nö-

vekedése – következtében a rendszerváltás óta csökkent a termőföld és 

a művelés alá vont területek nagysága. A mezőgazdasági terület veszte-

sége körülbelül 50-60 mezőváros összes földjének területével ér fel. 

Ugyanakkor a termőföld gazdasági és társadalmi jelentősége felbecsül-

hetetlen, sok községnek esetenként ez az egyetlen erőforrása (Kovach, 

2018). A földtulajdon és használat szerkezete nagymértékben külön-

bözött az agrártörténet egyes korszakaiban (2017/33 Infojegyzet a jelen-

legi szabályozásról). A KSH Agrárium 2016 gazdaságszerkezeti össze-

írása (GSZÖ) szerint a gazdasági szervezetek és az egyéni gazdaságok 

által használt mezőgazdasági terület nagysága 4,6 millió hektár, ebből 

3,8 millió hektár művelési ága szántó. A tulajdon vagy bérlés dimen-

zióját tekintve felértékelődött a földtulajdon, immár évtizedes távlatban 

töretlen áremelkedésének örvend a termőföld számos ok miatt (pl. EU 

területalapú támogatása, vagyoni tétel). 2010 óta átlagosan két és fél-

szeresére növelte az árát, míg ugyanezen időintervallumban egy átlag-

lakás nagyjából felével drágult (OTP Értéktérkép, 2019). A 2018-as ter-

mőföldárak átlagosan 11 százalékkal nőttek, a földforgalmi értékesítés 

során a szántók átlagára 1,4 millió Ft/ha volt. Területi bontásban a föld 

minőségétől és egyéb tényezőktől függően jelentősek a különbségek. 

Átlagosan a használt területek 42 százalékát bérlik, az egyes művelési 

ágak között jelentős az eltérés, a bérelt földek aránya a szántóterületek-

nél a legmagasabb, 55%, szőlő- és gyümölcsösök esetén 21%. 

 

A Kormány T/9932 számon nyújtotta be az egyes földügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló csomagját. A komplex javaslatcso-

mag célja, hogy elősegítse az életképes, használható birtokszerke-

zet kialakítását, és megvalósítsa a gyakorlati jogalkalmazásból 

eredő változtatásokat.  

 A nemzeti földbirtok-
politika célja többek  
között a mezőgazdasági 
termeléshez kialakított 
birtokstruktúrának a 
megteremtése, valamint 
hogy a földművesek, és 
a művelést folytatók 
használják a termőföl-
deket. 

 A használatban lévő  
mezőgazdasági terület 
nagysága 4,6 millió hek-
tár volt (GSZÖ, 2016). 

 2018-ban a szántóterü-
letek országos átlagára 
1,4 millió Ft/hektár, 
bérleti díja 55 700 Ft 
volt (KSH, 2018). 

 A rendszerváltást köve-
tően a termelőszövetke-
zeti földhasználati jog-
gal terhelt földrészlete-
ket érintő földkiadási 
folyamatok során jött 
létre az osztatlan közös 
tulajdon (OKT). 

 A törvényjavaslat  
szerint az állami tulaj-
donba kerülő földek 
után kártalanítás igé-
nyelhető 50 e Ft/AK.  

 A Kormány a részarány 
földkiadás során kelet-
kezett OKT megszünte-
tésére 7 ütemű OKTM 
program végrehajtását 
támogatja. 

 2020-ban az eddig ered-
ményesen lezárult 
OKTM eljárással érin-
tett kérelmezők aránya 
77 % (AM adat). 

 Országos összesítésben 
836 ezer hektár szántó 
részarány földkiadás 
vagy kárpótlás során 
lett OKT terület. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.376083
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161522.376767
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161522.376767
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165413.376608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165413.376608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132222.376424
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111491.376575
https://www.tarki.hu/sites/default/files/trip2018/248-263_Kovach.pdf
https://www.tarki.hu/sites/default/files/trip2018/248-263_Kovach.pdf
https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_33_osztatlan_kozos_tulajdon.pdf/056a8f83-1665-42f7-9715-a688736f573a
https://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2016
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/Termofold_Ertekterkep_2019.pdf
https://www.parlament.hu/web/guest/heti-osszesites-a-benyujtott-onallo-inditvanyokrol?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_AnUIJksBobhg&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=as7UAsIq&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_AnUIJksBobhg_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D9932
https://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2016
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/mgfoldarak/mgfoldarak18.pdf
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Egy hektár szántó átlagos éves bérleti díja 

55 700 Ft volt, a megyénkénti szórását tekintve 

listavezető Hajdú-Bihar és Tolna megye 75 500 

Ft/ha árral, míg Nógrád, Heves és Veszprém 

megyében 40 000 Ft-nál kevesebbet kellett fi-

zetni a használatért (KSH, 2018). 

Az Eurostat 2019-es becsült adatai szerint az 

egy hektárra jutó mezőgazdasági kibocsátás 
tekintetében az EU-28 átlag 2 566 euró, ha-

zánk eredménye mintegy 70 százaléka, 1 864 

euró (saját számítás; mg-i kibocsátás/mg hasz-

nált terület). A fenntartható, termelést támo-

gató birtokszerkezet elősegíti a mezőgazdaság 

hatékonyságának növelését, ami a kormány 

nemzetgazdasági célkitűzése. 

 

A 2017/33 Infojegyzet foglalkozott osztatlan 

közös tulajdonnal (OKT), mint sajátos jogi 

„hungarikummal”. Az OKT területek keletke-

zésük szerint részarány földkiadás, kárpótlás, 

vagy egyéb jogcímeken (pl. öröklés) útján jöt-

tek létre. A földrészletek tulajdoni helyzete és 

használata rendkívül bonyolult. A földhaszná-

lati kötelezettségből (földhivatali nyilvántar-

tás) fakadóan az OKT földek művelése történ-

het: 

 használati megosztás/megállapodás: A 

földhasználati előírások szerint a tulajdo-

nostársak mindegyike jogosult az OKT te-

rületéből a saját tulajdoni hányadának 

megfelelő terület használatára, ezért meg-

egyezésük alapján használati megosztásról 

szóló megállapodást (használati rend) kell 

készíteniük, amelyhez valamennyi tulajdo-

nostársnak hozzá kell járulnia. 

 Bérbeadás, haszonbérlet: tulajdonostárs, 

vagy külső személy haszonbérleti vagy 

felesbérleti szerződés (Haszonagrár, 2018). 

Közös lónak túros a háta… szólással élve a 

gyakorlatban az OKT földeken gyengébb a tu-

lajdonosi szemlélet, ezáltal a földhasználata 

számtalan problémának eredője.  

Közös megállapodás híján a földek használata 

gyakran megoldatlan. A támogatásigénylést 

sokszor hibásan nyújtják be, elhúzódnak a bí-

rósági ügyek, érdekellentétek jelentkeznek, 

vagy a parlagfűvel fertőzött területek utáni bír-

ságok behajtása is körülményes. A több mint 

2,5 évtizede létező tulajdonosi formánál az 

örökösödés okán is nő a tulajdonosok száma, 

ezzel újratermelődik az elaprózott birtok-

szerkezet.  

A Portfolio 2019-es Agrárfórumán elhangzott 

szélsőséges példa szerint egy 8,5 hektáros táb-

lán 1 600 tulajdonos osztozott. Az OKT gya-

korlatilag "gúzsba köti" a hazai agráriumot és 

versenyképesség szempontjából elengedhetet-

len a megszüntetése (K. Kiss, 2018).  

A részarány földkiadás során keletkezett 

OKT megszüntetése (OKTM) 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 2011. 

évi előzetes felmérése alapján a részarány föld-

kiadás során keletkezett OKT 1,8 millió hek-

tár termőföldet (272 ezer földrészlet) és több 

mint 2 millió tulajdonost érintett. Az elhú-

zódó földkiadási folyamat lezárása érdekében 

a tulajdonosok állami költségvetés terhére ké-

relmezhették a tulajdoni hányadának megfe-

lelő, önálló földrészletté alakítását az illetékes 

földhivatalnál. 2012 december végéig az ala-

csony kérelmezési arány (16%) igazolta az 

OKTM komplexitását (Koós, 2013). A Kor-

mány az állami költségvetés terhére 2015-től 

2020-ig 7 ütemű OKTM programot hirdetett 

meg (374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet), en-

nek évenkénti eredményeiről az illetékesek a 

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzé-

kelési Társaság (MFTTT) a minisztériummal 

közösen megrendezett konferenciáin számol-

tak be. A hatékony megvalósításhoz létrehoz-

ták a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit 

Kft.-t (NKP, alaptérképi adatbázis biztosítása), 

és a jogalkotók jogszabály módosításokkal 

igyekezték „gyorsítani, egyszerűsíteni” az 

OKTM eljárását, a kezdeti 450 napos tervezett 

eljárási idő csökkentésére (Jászai, 2015).  

Az OKTM tapasztalatok alapján például a ki-

méretések során tapaszalt nyilvántartási eltéré-

sek, a szakhatóságok bevonása, vagy a föld-

részletek értékének módosulásával járó újabb 

adminisztrációs lépések nehezíthetik a végre-

hajtást. Ennek színvonala folyamatosan nőtt, 

   

OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON, OKT 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/mgfoldarak/mgfoldarak18.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://www.parlament.hu/documents/10181/1202209/Infojegyzet_2017_33_osztatlan_kozos_tulajdon.pdf/056a8f83-1665-42f7-9715-a688736f573a
http://www.foldhivatal.hu/content/view/145/151/
http://www.foldhivatal.hu/content/view/145/151/
http://www.haszonagrar.hu/47-hirlevel/napindito-hirlevel/2549-osztatlen-koezoes-tulajdon-hogy-is-van-ez.html
https://www.agrarszektor.hu/fold/oriasi-birtokrendezes-jon-a-foldtorvenyre-is-hatassal-lesz.18147.html
https://www.agrarszektor.hu/fold/az-osztatlan-kozos-rendezese-gyerekjatek-lesz-az-agrarorokleshez-kepest.15829.html
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megszunhet_az_osztatlan_kozos_tulajdon_kesz_a_kormany_javaslata.669127.html
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/letoltes/doc_view/51-az-osztatlan-kozos-tulajdon-megszuntetesevel-kapcsolatos-feladatok
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173566.377564
https://www.mfttt.hu/mftttportal/
https://adoc.tips/a-reszarany-fldkiadas-soran-keletkezett-osztatlan-kzs-fldtul.html
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az ütemtervek eltolódtak és a teljes program 

nem ér véget az eredetiek szerint (Buga, 2017). 

Az ütemek humán-erőforrás, infrastrukturális, 

intézményi, idő és költség igényének dinami-

kája is változott. A megosztási eljárások költsé-

geire a korábbi években 3-3,5 mrd Ft-os keretet, 

a 2019. és 2020. évi központi költségvetések-

ben ~2,5 mrd Ft-ot irányoztak elő (Varga, 

2015).  

2019-ben kormányzati szerkezetátalakítás kap-

csán a kulcsfeladatokat ellátó NKP Nonprofit 

Kft. beolvadt az újonnan alapított, nemzeti bir-

tokrendezésért felelős Nemzeti Földügyi Köz-

pontba (NFK, a Nemzeti Földalapkezelő Szer-

vezet (NFA) jogutódja) és annak Birtokrende-

zési Főosztályaként folytatja munkáját. Az új 

szervezeti egység az OKTM eljárásokkal kap-

csolatos feladatokat látja el (OKTM metódusa). 

Másik kardinális változás a FÖMI integrációja a 

Lechner Tudásközpontba, ezáltal központi föld-

mérési és térinformatikai államigazgatási szerv 

lett, és az új e-ingatlan-nyilvántartás projekt-

ben is felelős. Tavaly új jogi szolgáltatókkal kö-

töttek megbízási keretszerződéseket, és 2020-as 

teljesítés határidőkkel folytatják a I.-VI. üte-

mekből fennmaradt ügyeket. A megosztási el-

járások a feltételektől függően időigényük sze-

rint három csoportba sorolhatók; 350, 390 vagy 

tervezetten 420 napon belül fejezhetők be 

(Buga, 2019). 2020-ban induló VII. ütem körül-

belül 7100, 2021-ben induló VIII. ütem 5600 

földrészletet érint, amely a VI. ütemből átsorolt 

járásokat is tartalmazza. Amennyiben a szüksé-

ges források rendelkezésre fognak állni a jövő-

ben, az eljárások végrehajtása 2022 végén lezá-

rulhat (AM adatközlés). Az 1. ábra az Agrármi-

nisztériumtól (AM) kért 2020. évi összesített  

országos adatokat szemlélteti három dimenzió 

mentén. Az OKT földrészletek keletkezési  

típusa szerinti megoszlás is megjelenik. Eszerint 

az OKT tulajdonban lévő ingatlanoknak 22 szá-

zaléka részarány földkiadás, vagy kárpótlás so-

rán jött létre. Ez 1,5 millió hektárt és 2,2 millió 

tulajdonost érint.  

Az adatok összesítési alapja az ingatlan-nyil-

vántartásban szereplő mező-, erdőgazdasági 

hasznosítású földrészletek száma, amelyeket a 

valamelyik művelési ágban (szántótól halas-

tóig,+kivett alrészletek) tartanak nyilván, és 

egynél több tulajdonosuk van. A részarány  

során keletkezett OKT esetén a meglévő 918 

ezer hektárnak 61 százaléka szántó (564 e ha) 

és a 22 százaléka erdő (205 e ha). Országos vi-

szonylatban legtöbb terület (101 e ha) és tulaj-

donos Borsod megyében van.  

OKTM eljárás kérelemhez kötött, a kormány-

hivatalokhoz kérelmet benyújtók száma ösz-

szesen 234 ezer volt (érintett tulajdonosok 

száma 827 ezer). Az érintett földrészletek 

nagysága meghaladta a 831 ezer hektárt. 2015-

től kezdődően máig eredményesen lezárult 

eljárással érintett kérelmezők aránya 77%, ez 

több mint 620 ezer hektár (AM adatközlés). 

Habár még sok osztatlan közös tulajdonú in-

gatlan marad a futó OKTM programok befeje-

zése után, új program indítását nem tervezi 

a kormány. 

 

A Nemzeti Földalapba az állam tulajdo-

nában lévő művelés alatt álló, vagy mű-

velés alól kivett és speciális rendeltetésű 

földterületek tartoznak. Az állami föld-

vagyon a kincstári vagyon részét ké-

pezi, és felette az állam nevében a tulaj-

donosi jogokat és kötelezettségeket 

2019. júliusától az NFK látja el. Az ál-

lami földrészletek hasznosítása földbir-

tok-politikai irányelveivel (Nfatv.) össz-

hangban történhet, mint például a föld-

használók helyzetének stabilizálása, a 

környezetbarát, fenntartható gazdálko-

dást szolgáló termelés földhasznosítás  

NEMZETI FÖLDALAP 

Forrás: Infoszolg/AM adatigénylés 

https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/hireink/21-hir-a-foldalra/469-konferencia-az-osztatlan-kozos-tulajdon-megszunteteserl?jjj=1539177117421
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=209695.357552
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=215218.370971
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/letoltes/doc_download/201-a-reszarany-foldkiadas-soran-keletkezett-osztatlan-kozos-tulajdon-megszuntetesenek-eredmenyei
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/letoltes/doc_download/201-a-reszarany-foldkiadas-soran-keletkezett-osztatlan-kozos-tulajdon-megszuntetesenek-eredmenyei
http://www.nkp-kft.hu/static.aspx?page=1
https://nfk.gov.hu/
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/letoltes/eloadasok/doc_view/636-20181025-oktm-matyas-l
http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/kezdoldal
http://lechnerkozpont.hu/
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/hireink/21-hir-a-foldalra/567-konferencia-az-osztatlan-kozos-tulajdon-megszunteteserl-2019?jjj=1580136479125&jjj=1581505072228
http://www.parlament.hu/infoszolg
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Az információs jegyzet az országgyűlési képviselők tájékoztatása céljából készült. 
A dokumentum az összeállítás elkészültének időpontjában fennálló aktuális helyzetet mutatja be. 

Az információs jegyzet szerzői jogvédelem alatt áll. 

 

oldaláról történő támogatása, szociális föld-

program és közfoglalkoztatási program támoga-

tása. Az NFK a földrészleteket értékesítéssel, 

birtok-összevonási célú cserével, vagy nyilvá-

nos pályázat útján történő haszonbérbeadással 

hasznosítja. 2020 márciustól újabb program in-

dul. Az ezzel termelt bevételek a központi költ-

ségvetésbe folynak be, amiből a kiadások levo-

násával megkapjuk az állami földvagyon jöve-

delem termelését. Az ÁSZ 2018. zárszámadási 

jelentése szerint 6 milliárd Ft-os negatív ered-

ménnyel zártak. Az állami földvagyon területe 

mintegy 1,6 millió hektárt tett ki, nyilvántartási 

értéke meghaladta a 400 milliárd Ft-ot 

(Agronaplo, 2019). A termőföldek egy jelentős 

részét OKT földtulajdonok alkotják, aminek 

számát a 2002–2010. évek között zajlott „a ter-

mőföldért életjáradékot” program is növelte. Az 

NFK jelenleg a 262/2010. (XI. 17.) Korm. ren-

delet szerint hasznosítja a Földalap területeit, az 

OKT felszámolásának komplexitása itt is prob-

lémát okoz (Buga, 2019).  

Termőföldek öröklése 

Külön tárgyalandó speciális terület az öröklés 

kérdése. Agráröröklés szempontjából legtöbb 

nyugat-európai országban a mezőgazdasági 

üzemek öröklésére vonatkoznak speciális sza-

bályok (pl. Dánia, Franciaország, Ausztria, 

Németország, nincs szabályozás Egyesült Ki-

rályság, Írország esetén) a gyakorlatban a vég-

rendeletben rendezik az üzem öröklésének kér-

dését (Hornyák, 2019). Hazánkban az öröklés 

érzékeny társadalompolitikai kérdés, mivel 

alkotmányos alapjog védi. Földet törvényes 

öröklés útján bármely természetes személy 

korlátozás nélkül szerezhet, ez esetben a jog-

szabály által meghatározott szerzési korlátokat 

sem kell alkalmazni. Érvényes végrendelet az 

öröklés szabályai szerint az örökhagyó gyer-

mekei minősülnek elsőként törvényes örökös-

nek, akik fejenként egyenlő arányban örököl-

nek (Zalaváry, 2017). A hazai agrártársada-

lom, demográfiai összetétele elöregedő, a po-

zitív fiatalabb korosztály beáramlásának elle-

nére. A KSH (GSZÖ) 2016-os felmérés alap-

ján az egyéni gazdálkodók korösszetételében 

az 55 év felettiek aránya 58%. Nemzetközi 

összehasonlításban a magyar gazdáknál ala-

csony (10% alatti) a végrendelkezési arány, 
és a tervezett, fokozatos gazdaságátadás, a ge-

nerációváltás gyakorlata sem terjedt el széles 

körben (Agrarszektor, 2019). A földtulajdon 

kérdése a jelenlegi földforgalmi árak mellett 

kihívást jelenthet, főleg ha új generációk bevo-

násáról van szó. A generációváltás ösztönzése 

kulcskérdés a digitális mezőgazdaság küszö-

bén (Digitális Agrárstratégia, 1470/2019 (VIII. 

1.) Korm .határozat).  
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