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AZ ORSZÁGGYŰLÉ S
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján
„a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról” szóló T/7979 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat II . Fejezete a következők szerint módosul :

„II. FEJEZET

[A MEZŐ-, ERDŐGAZDASÁGI MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ FÖL D
TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE

4. A tulajdonjog és haszonélvezeti jog szerzés hatósági engedélyezése

6 . §

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld
tulajdonjogát az e törvényben meghatározott módon, mértékben, e törvény szerint i
eljárás során és az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő földműves szerezheti meg ,
és arra haszonélvezeti jogot alapítani földműves javára lehet .

(2) A tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatás i
szerv előzetes hatósági engedélye szükséges . A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemr e
igazolhatja, ha a jogügyletet nem kell előzetesen engedélyeznie .

(3) A hatósági engedélyre a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban : Ptk.) a hatóság i
engedélyre vonatkozó rendelkezései megfelel ően irányadóak. Az erre illetéke s
mezőgazdasági igazgatási szerv engedélye nélkül a jogügylet semmis . Az illetékes
mezőgazdasági igazgatási szerv engedélye nem pótolja más hatóságok el őzete s
engedélyét, illetve engedélyét, amelyek a jogügylet létrejöttéhez ugyancsak szükségesek.
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(4) Hatósági engedély szükséges más olyan jogügylet érvényes létrejöttéhez is, amely
gazdaságilag a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonának megszerzéséve l
egyenlő eredményre vezet .

(5) Nincs szükség a mez ő-, erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának ,
megszerzéséhez az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv engedélyére, h a

a) a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban : NFA) az állam tulajdonában,
vagy az önkormányzat a tulajdonában álló földet nyilvános pályázat útján értékesíti ,
b) a tulajdonszerz ő
ba) az eladó közeli hozzátartozója,
bb) olyan tulajdonostárs, aki a szövetkezeti földek kiadása során keletkezett közös
tulajdoni illetőséget szerezné meg,
c) a tulajdonjog-, illetve haszonélvezeti jog szerzése az illetékes hatóság által lefolytatott
kisajátítási-, illetve telekalakítási eljárásban történik az eljárások céljána k
megvalósítása érdekében ;
d) a föld a magyar állam tulajdonába kerül,
e) a föld, törvényen alapuló elővásárlási jog gyakorlásával önkormányzati tulajdonba
kerül,
f) e törvény így rendelkezik .

(6) Jelzálogjog hitelintézet az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv engedélye nélkül ,
de a jelzálogjog-hitelintézetről és a jelzálogjog levélről szóló külön törvényben foglalt
korlátozással és időtartamra szerezheti meg a mez ő-, erdőgazdasági hasznosítású föld
tulajdonjogát.

5. A belföldi természetes személy és a tagállami állampolgár személyes jellegű használatára
szolgáló földtulajdonjog, illetve haszonélvezeti jo g

7. §

(1) A község, a város, és a fővárosi kerületi önkormányzat képvisel ő-testülete
rendeletben kijelölheti a településnek azokat az övezeteit, így a különösen a korább i
jogszabályok szerinti egykori zártkerti, illetve a településfejlesztés során kialakítand ó
területeket, ahol településszerkezeti, vagy más okból, üzemszerű művelésbe be nem
vonható olyan mez ő-, erdőgazdasági hasznosítású földek vannak, amelyek jellemz ően a
tulajdonos személyes használatára korlátozódó kisparcellás mez őgazdasági m űvelés
alatt állnak, illetve az ilyen jelleg ű személyes használat megvalósítására alkalmasak.

(2) A kijelölt övezetekben belföldi természetes személy és a tagállami állampolgár
személyes használatra, a képvisel ő-testület rendelete által meghatározott, d e
személyenként legfeljebb egy hektár nagyságú mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld ,
tulajdonjogát vagy ennek a nagyságnak megfelel ő tulajdoni hányadát, haszonélvezeti
jogát szerezheti meg. A személyes használatra szolgáló föld tulajdonjogának,
haszonélvezeti jogának él ők közötti jogügylettel, átruházás útján történ ő
megszerzéséhez nincs szükség a mez ő-, erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogána k
megszerzéséhez egyébként el őírt előzetes hatósági engedélyre. A község, a város, és a
fővárosi kerületi önkormányzat képvisel ő-testülete rendeletében a tulajdonjog-, illetv e
haszonélvezeti jog szerzésének további feltételeit is elő írhatja .
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(3) A személyes használatra szolgáló földtulajdonjog a közös háztartásban élőket is
személy szerint illeti meg . A személyes használatra szolgáló föld, tulajdonul, illetve
haszonélvezetbe megszerezhető mértékének meghatározása során, csak a szerz ő félnek a
település kijelölt övezeteiben már meglév ő és ugyancsak a személyes használatára
szolgáló földtulajdonát, illetve haszonélvezeti jogát kell beszámítani .

(4) A személyes használatra szolgáló földtulajdont a kijelölt övezethez nem tartoz ó
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának, illetve megállapodássa l
megszerezhető haszonélvezeti jogának mértéke meghatározásakor figyelmen kívül kel l
hagyni .

(5) A mező-, erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó rendelkezéseket egyebekbe n
az (1) bekezdés szerinti kijelölt övezetekben lév ő földekre alkalmazni kell, ha e törvény
így rendelkezik.

6. Tulajdonjog-, illetve haszonélvezeti jog szerzési tilalom és a szerzési jogosultsá g
korlátozása

8. §

Mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld és védett természeti terület tulajdonjogát, illetve
haszonélvezeti jogát nem szerezheti meg ,

a) azoknak az államoknak a polgára, amelyek a magyar állampolgárok tulajdonjog -
szerzését és haszonélvezetijog-szerzését nem engedélyezik, illetve tiltják vagy olya n
adminisztratív gyakorlatot tartanak fenn, amely az el őbbiekkel azonos eredményr e
vezet,
b) e törvény szerinti kivételekkel a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkez ő
szervezet ,
c) a község, a város, és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt
övezetben lévő föld kivételével, a földművesnek nem min ősülő belföldi természetes
személy,
d) külföldi állam, annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve .

9 . §

Mező-és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát, ideértve a község, a város, és a
fővárosi kerületi önkormányzat képvisel ő-testülete által kijelölt övezetben lévő földet is,
csere jogcímén – osztályos egyezség, továbbá tulajdonközösség megszüntetése és a
birtokalakítási célú önkéntes földcsere kivételével – akkor lehet megszerezni, ha a
csereszerződésben a felek mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának kölcsönös
átruházására vállalnak kötelezettséget .

10 . §

A 9. § szerinti földcsere további feltétele, hogy

a) a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már
tulajdonában álló földrészlettel szomszédos fekvés ű, vagy a cserepartner
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birtokközpontjától, mezőgazdasági üzemének székhelyétő l, telephelyét ől legfeljebb tíz
km-es távolságon belül legyen, vagy
b) a cserepartnerek egyikének nyilvántartásba vett birtokközpontja, mez őgazdasági
üzemi székhelye, telephelye, azon a településen legyen, amely település közigazgatás i
területén a csere címén általa megszerzend ő föld fekszik.

7. Jogi személyek és közeli hozzátartozók kivételes tulajdonjog szerzés e

11 . §

(1) Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát, ideértve a község, a város ,
és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt övezetben lév ő
földet is, tartási, gondozási, öröklési szerződéssel közeli hozzátartozók [Ptk . 685. §. b)
pont] – ha nem földművesek akkor is – és egyházi jogi személy szerezheti meg .

(2) Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát ideértve a község, a város, és
a fővárosi kerületi önkormányzat képvisel ő-testülete által kijelölt övezetben lévő földe t
is, ajándékozás, csere jogcímén közeli hozzátartozók [Ptk. 685. §. b.) pont], egyházi jogi
személy, továbbá a község, a város, a főváros és kerületeinek önkormányzata és a
magyar állam javára is át lehet ruházni .

(3) Az erdőbirtokossági társulat földművesnek nem min ősülő tagja az erdőbirtokossági
társulatról szóló törvényen alapuló el ővásárlási jog gyakorlásával a földműves tagot
követő sorrendben megszerezheti a társulati érdekeltséghez tartozó erdőtulajdonjogot .

(4) A hegyközségr ől szóló törvényen alapuló el ővásárlási jog gyakorlásával
földművesnek nem minősülő hegyközségi tag sző lőtulajdonos is megszerezheti – a
földművest követő sorrendben – az elidegenített szomszédos sz ő lő ingatlan
tulajdonjogát.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt szerzések mentesek a hatósági engedélyezés alól .

(6) A közeli hozzátartozók által az (1)–(4) bekezdés szerint megszerzett föld a má r
tulajdonukban és haszonélvezetükben meglévő földdel együtt nem haladhatja me g
személyenként a háromszáz hektár nagyságot azzal, hogy a közeli hozzátartozó k
tulajdonában és haszonélvezetében lévő összes föld egy településen belül nem haladhatj a
meg az ötszáz hektár nagyságot.

8. A tulajdonjogszerzés és haszonélvezeti jog szerzés megengedett mértéke

12. §

(1) E törvény alapján a földm űves a tulajdonában és bármilyen jogcímen használatába n
álló föld beszámításával, mező-, illetve erd őgazdaságilag hasznosított föld tulajdonjogát,
illetve haszonélvezeti jogát olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában, illetv e
a haszonélvezetében önfoglalkoztatóként, illetve őstermelőként legalább szá z
négyzetméter, legfeljebb ötven hektár, egyéni vállalkozóként legfeljebb háromszáz
hektár nagyságú föld legyen .
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(2) Ha a földműves családi gazdálkodó, vagy gazdálkodó család tagja, a gazdálkod ó
család tagjai tulajdonában és bármilyen jogcímen használatában álló föl d
beszámításával, mez ő-, illetve erdőgazdaságilag hasznosított föld tulajdonjogát, illetv e
haszonélvezeti jogát olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában, illetve a
haszonélvezetébe n

a) legalább a családi gazdaság külön jogszabály szerinti legkisebb üzemi méretét elér ő
mértékű föld,
b) a családi gazdálkodás alatt álló föld együttes mértéke pedig az újonnan megszerzett
földdel együtt legfeljebb ötszáz hektár nagyság ú
legyen .

(3) Az egyéni vállalkozó tulajdonában, továbbá bármilyen jogcímen használatában álló
föld önálló elidegenítése nem engedélyezhet ő, ha ennek következtében az egyén i
vállalkozó használatában álló föld tíz hektár alá csökkenne.

(4) A gazdálkodó család tagjai tulajdonában, továbbá bármilyen jogcíme n
használatában álló föld önálló elidegenítése nem engedélyezhet ő, ha ennek
következtében a családi gazdaság használatában álló föld ötven hektár alá csökkenne .

(5) A földműves az (1) és a (2) bekezdés szerinti mértékekben arra a mező-, illetve
erdőgazdaságilag hasznosított földre szerezhet tulajdonjogot, illetve haszonélvezeti
jogot, amely a tulajdonában álló ingatlanon nyilvántartásba vett székhelye, illetve
tulajdonában álló ingatlanra bejelentett telephelye, tanyája, birtokközpontja szerinti
település közigazgatási határától legfeljebb húsz km távolságra van .

(6) A húsz km távolságon kívül eső földek tulajdonjogát a földműves az (1) és (2 )
bekezdések szerinti mértékben kivételesen akkor szerezheti meg, h a

a) a földet állattartás céljából takarmányterületként hasznosítja ,
b) földrajzi árujelzéssel, továbbá eredet megjelöléssel ellátott terméket állít elő , illetve
gazdaságában termeszt, tenyészt és feldolgoz ,
c) halastavon halgazdálkodást folytat.

(7) Ha a földműves nem tartozik az (5) bekezdés hatálya alá, a húsz km távolságon kívü l
eső földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerezhető mértékére a
község, a város, és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt
övezetben lévő földre vonatkozó szerzési mértéket kell alkalmazni, amely a földm űvest a
húsz km távolságon kívül eső földre személy szerint illeti meg .

(8) Ha az (1) bekezdés szerinti földm űves mező-, illetve erdőgazdaságilag hasznosított
föld tulajdonjogát, illetve haszonélvezeti jogát olyan mértékben szerezné meg, hogy a
tulajdonában, illetve a haszonélvezetében és bármilyen jogcímen használatában álló föl d
nagysága

a) a harminc hektárt meghaladná, a szerzéshez legalább középfokú mezőgazdasági
szakképzettséget és legalább öt éves, mez őgazdasági üzemben töltött gyakorlati id őt kel l
igazolnia,
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b) a száz hektárt meghaladná, a szerzéshez legalább középfokú mez őgazdasági
szakképzettség és a legalább ötéves mez őgazdasági üzemben töltött gyakorlati id őn túl
azt is igazolnia kell, hogy főfoglalkozású földműves .

(9) Családi gazdálkodás céljára megszerezni kívánt föld esetében a tulajdonszerzés ,
illetve a haszonélvezeti jog megszerzésének további feltételeit külön törvény írhatja elő .

13. §

(1) Nem szerezhető meg a föld tulajdonjoga, illetve haszonélvezeti joga, ha a szerző és a
közeli hozzátartozója tulajdonában és haszonélvezetében lév ő mező-, erdőgazdasági
hasznosítású föld a megszerezni kívánttal együtt meghaladná Magyarországon a z
ezerkétszáz hektárt (a közeli hozzátartozók országos birtokmaximuma) .

(2) Valamely gazdasági társaságban min ősített befolyással rendelkező földműves mező - ,
erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó tulajdonjogszerzés és haszonélvezeti jo g
szerzése esetén, a föld megszerezhető mértékének megállapítása során az ellen őrzött
gazdasági társaság tulajdonában meglév ő mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek
mértékének háromnegyedét a min ősített befolyással rendelkez ő tulajdonszerző meglévő
tulajdonaként kell figyelembe venni .

14. §

A közeli hozzátartozók országos birtokmaximumának megállapításánál a 7 . § szerinti
kijelölt övezetben lévő földre vonatkozó tulajdonjog és haszonélvezeti jog figyelme n
kívül marad.

15. §

A 12-13. §-ban meghatározott mértéket, a tulajdonban meglévő mező-, erdőgazdasági
hasznosítású föld területének nagyságából kiindulva kell meghatározni . A haszonélvezet i
jog alapján meglévő mező-, erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozóan is a mező -
, erdőgazdasági hasznosítású föld területének nagysága, az összeszámítás alapja . A
tulajdonjogszerzés és haszonélvezeti jog szerzés lehetséges mértékének megállapításáná l
a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld hektárban és négyzetméterben kifejezet t
nagyságát, a vele azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terüle t
(alrészlet) nagyságával nem kell csökkenteni .

16. §

(1) Az e törvény hatálybalépésekor a tulajdonban meglév ő föld legfeljebb annak
területnagyságát és aranykorona értékét meg nem haladó területnagyságú és
aranykorona értékű mező-, erdőgazdasági hasznosítású földre cserélhet ő. Ez a
rendelkezés a 7. § szerinti kijelölt övezetben meglévő földtulajdonra is vonatkozik, h a
annak mértéke meghaladja az övezetben egyébként tulajdonul megszerezhet ő egy
hektáros terület nagyságot .

(2) Az e törvény hatálybalépésekor meglévő mező-, erdőgazdasági hasznosítású föl d

a) kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt
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b) közös tulajdonának megszüntetésével tulajdonba kerül ő
c) házastársi (élettársi) vagyonközösség megszüntetése során, valamely földm űves
tulajdonába kerülő mező-, erdőgazdasági hasznosítású

föld területnagysága a 11 . § (6) bekezdése és a 12 . § szerinti mértéket meghaladhatja .

(3) A község, a város, és a fővárosi kerületi önkormányzat képvisel ő-testülete által
kijelölt övezetben lév ő föld esetében a (2) bekezdés szerinti jogcímek esetén a 7 . § (2)
bekezdésében meghatározott egy hektáros területnagyság túllépésére van lehet őség.

(4) A szervezeti változással, illetve társasági formaváltással, egyesüléssel vagy
szétválással létrejött belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet a
jogelődje – 1994. július 27-ét megelőzően megszerzett – tulajdonát képező föld
tulajdonjogát megszerezheti.

9. A tulajdonjog, illetve a haszonélvezeti jog szerzéséhez szükséges személyes
kötelezettségvállalás

17. §

A 6. § (6) bekezdésében, továbbá a 7. §-ban, valamint a 16. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt tulajdonjog-szerzések kivételével, a tulajdonjog-szerzés és haszonélvezetijog-
szerzési jogosultság feltétele, hogy a szerző teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt nyilatkozattal vállalja

a) a mező- és erdőgazdasági földnek a művelési ága szerinti hasznosítását, továbbá, hogy
b) a megszerzett földet a mez őgazdasági termeléshez szükséges lakó- és gazdasági
épületek létesítésén kívül, más célra nem hasznosítj a
c) a föld használatát másnak legfeljebb csak olyan mértékben engedi át, hogy az ebb ő l
származó bevétele nem haladja meg a mez őgazdasági tevékenységből származó bevétel e
egynegyedét és
d) betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait .

10. A tulajdon átruházási szerződések közzététele

18. §

(1) A mező -, erdőgazdasági hasznosítású föld – ide nem értve a község, a város, és a
fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testületének rendelete által kijelölt települési
övezetben lévő földet – tulajdonjogának átruházására, illetve arra haszonélvezeti jog
alapítására vonatkozó szerz ődést az aláírástól számított nyolc napon belül meg kel l
küldeni a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyz őjének közzététel ,
illetve a jegyző által – legkés őbb a közzététellel egyidej űleg – a véleményezési jogkörre l
felhatalmazott helyi földbizottság részére történő továbbítás céljából.

(2) A közzététel célja az elidegenítésre kerül ő mező-, erdőgazdasági hasznosítású földre
vonatkozó további vételi igények bejelentésének lehet ővé tétele, valamint a mező - ,
erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozóan az eladó által is elfogadott vételi ajánla t
(szerződési tartalom) joghatályos közlése az el ővásárlásra jogosultakkal, továbbá a
szerzési korlátozások ellen őrzése .
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(3) Közzététel céljából a jegyz ő a számára megküldött szerz ődést az erre vonatkozó
szabályok szerint közszemlére teszi a települési, f ővárosban a kerületi önkormányza t
polgármesteri hivatalának, illetve a körjegyzőségnek a hirdetőtábláján. Egyidejű leg
felhívást tesz közzé, amely szerint a kifüggesztés kezd őnapját követő tizenöt napon belü l
elidegenítésre kerül ő föld megszerzésére, e törvény szerint tulajdonjog-szerzésr e
jogosult más mezőgazdasági termelők is benyújthatják igényüket, továbbá mindazok ,
akik jogszabály alapján el ővásárlásra jogosultak a közzétett szerz ődéskötési ajánlatot
elfogadó vagy az el ővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot tehetnek . A felhívásnak
tartalmaznia kell, hogy ha az elővásárlásra jogosult nem nyilatkozik, ezt a tényt az
elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni .

(4) A közzététel és a felhívás széles körű megismertetése érdekében a közhírré téte l
helyben szokásos vagy más eszközei is felhasználhatók . Joghatások azonban, így
különösen az elővásárlási jogok gyakorlásának lehetősége, kizárólag az elfogadott
ajánlat közszemlére tételéhez fűződnek.

19 . §

(1) A közzététel határidejének leteltét követ ően a jegyző a felek által elfogadott ajánlatot
öt napon belül további intézkedés céljából megküldi a jogügylet engedélyezésére illetéke s
hatóságnak, a szerződés másolati példányát az NFA-nak .

(2) A szerződés véleményezésére felhatalmazott helyi földbizottság legkés őbb a jogügylet
részére történt átadását követő öt napon belül alakítja ki az üggyel kapcsolato s
álláspontját az alábbi kérdésekben :

a) a jogügylet összhangja az általános birtokpolitikai célokkal ,
b) a vételár és a helyben kialakult forgalmi érték viszonya .

(3) A helyi földbizottság a (2) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján a szerződés
engedélyezésére, illetve a szerződés szerinti egyes feltételek módosítására, a szerződés
engedélyezésének a megtagadására javaslatot tehet . Nyilatkozatát a jogügylet
engedélyezésére illetékes hatóságnak címezve a települési önkormányzat jegyzője útján
vagy közvetlenül a jogügylet engedélyezésére illetékes hatóságnak küldi meg .

20 . §

(1) A község, a város és a fővárosi kerületi önkormányzat képvisel ő-testületéne k
rendelete által kijelölt települési övezetben lév ő föld tulajdonjogának átruházására ,
illetve az ilyen földre haszonélvezeti jog alapítására vonatkozó szerz ődést, az eladó álta l
elfogadott vételi ajánlatnak az elővásárlásra jogosultakkal történő joghatályos közlése,
továbbá a szerzési korlátozások ellenőrzése céljából kell megküldeni a föld fekvés e
szerint illetékes települési önkormányzat jegyz ő je részére.

(2) A jegyző közzététel céljából, a számára megküldött szerz ődést az erre vonatkozó
szabályok szerint közszemlére teszi, egyidejűleg a szerződés másolati példányát
megküldi az NFA-nak a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlására
vonatkozó nyilatkozat beszerzése céljából . A kijelölt övezetben lév ő mező - ,
erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzése során a jegyz ő eljárására
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egyebekben a term őföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának
részletes szabályairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni .

11. Kisajátítási eljárás kezdeményezése

21 . §

Az NFA a tulajdonjognak a magyar állam javára történ ő megszerzése érdekében a
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld kisajátítását kezdeményezheti birtokrendezés ,
mezőgazdasági termékfeldolgozó üzem és mez őgazdasági termék tárolására szolgáló
létesítmény elhelyezése céljára.

12. A magyar állam elővásárlási joga

22. §

(1) A magyar államot törvényben közzétett birtokpolitikai célok megvalósulás a
érdekében a mező-, erdőgazdaságilag hasznosított földre és tanyára mindenki más t
megelőző elővásárlási jog illeti meg. A magyar állam nevében az el ővásárlási jogot
közvetlenül az NFA gyakorolja .

(2) Az NFA a jegyz ő által megküldött szerződés kézhezvételétől számított harminc
napon belül köteles nyilatkozni, ha a vételi ajánlatnak megfelelő feltételek szerint, a
magyar államot megillető elővásárlási joggal élni kíván . Nyilatkozatát az eladónak
címezve kell megtennie, és erről értesítenie kell a jogügylet engedélyezésére illetékes
mezőgazdasági igazgatási szervet . Ha az NFA nem él az elővásárlási jogával, errő l csak a
jogügylet engedélyezésére illetékes mezőgazdasági igazgatási szervet kell értesítenie .

13. A szerzési jogosultságok rangsora, illetve annak hatósági megállapítás a

23. §

(1) Ha a magyar állam nevében az NFA nem él az el ővásárlási joggal a község, a város és
a fővárosi kerületi önkormányzat képvisel ő-testületének rendelete által kijelölt települési
övezetben lévő földre és tanyára elővásárlási jog illeti me g

a) a föld helyben lakó volt haszonbérl őjét, feles bérlőjét, részes művelőjét, illetve, ha a
volt haszonbérlő feles bérlő, részes művelő a haszonbérbe adó hozzájárulásáva l
ültetvényt telepített, ültetvényt üzemeltet ő személyt,
b) a pályakezdő fiatal földművest,
c) a helyben lakó szomszédok közül azt, akinek a tulajdonában vagy használatában lév ő
földje vagy tanyája közvetlenül szomszédos az adásvétel tárgyát képez ő földdel vagy
tanyával .
d) az eladó választása szerint a többi helyben lakót.

24 . §

(1) Ha a föld nem a község, a város és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő -
testületének rendelete által kijelölt települési övezetben van, a magyar államot megillet ő
elővásárlási jogot követően, földműves gyakorolhatja az illetékes mezőgazdasági
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igazgatási szerv kijelölése szerinti sorrendben az el ővásárlási jogát vagy az e törvény
szerint megszerzett vásárlási jogosultságát .

(2) A kijelöléshez a törvény az érintett földm űvesek rangsorát, azon belül az egye s
földművesek ranghelyét az általuk végzett mezőgazdasági tevékenység birtokpolitika i
szempontú értékelése, a birtok-összevonási cél megvalósíthatósága, a vev ő személyét
érintő, továbbá egyéb szempontok alapján a következ ők szerint állapítja meg .

(3) Sorrendben elővásárlási jog illeti meg

a) az elfogadott vételi ajánlat időpontját megelőzően legalább egy éve állattartó telepet
üzemeltető földművest a szántó, kert, rét, legelő , fásítás művelési ágban nyilvántartott
földrészletre, illetve halastavat üzemeltet ő földművest a halastó, rét, legelő , nádas ,
fásítás művelési ágban nyilvántartott földrészletre ;
b) az illetékes mez őgazdasági igazgatási szervvel szemben állattartásra irányuló
szerződéses kötelezettséget vállaló földművest a szántó, kert, rét, legel ő , fásítás művelési
ágban nyilvántartott földrészletre; illetve halastó üzemeletetésére szerződéses
kötelezettséget vállaló földművest, aki jogszabály szerint regisztrált mez őgazdasági
termelő a halastó, rét, legelő , nádas, fásítás m űvelési ágban nyilvántartott földrészletre ;
c) az ültetvényt telepítő és az ültetvényt üzemeltet ő volt haszonbérlőt, továbbá a legaláb b
egy éve földrajzi árujelzővel, továbbá oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel védet t
terméket előállító, illetve gazdaságában termeszt ő , tenyésztő és feldolgozó földművest a
szántó, kert, rét, legel ő , szőlő , gyümölcsös, fásítás, kert, nádas, erd ő valamint halastó
művelési ágban nyilvántartott földrészletre ;
d) az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervvel kötött szerz ődése alapján egyedi agrár-
környezetvédelmi termelési mód folytatására kötelezettséget vállaló, továbbá a z
elidegenített föld használata alapján az elidegenítést megel őző naptári évben támogatás i
jogot szerző és azt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél aktivál ó
földművest a szántó, kert, rét, legelő, sző lő , gyümölcsös, fásítás, kert, nádas, erdő
valamint halastó m űvelési ágban nyilvántartott földrészletre .

(4) A (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti rangsor egyes pontjain belül, az alábbi birtok -
összevonási értékelésen alapuló sorrend el ővásárlási jogot biztosít

a) az üzem, illetve a gazdaság székhelyének, telephelyének tizenöt km-es körzetében a z
üzem-kiegészítő céllal történő földszerzésre, ezen belül is els ősorban a szomszédo s
földrészletre ;
b) új üzem, illetve gazdaság alapítását el ősegítő , gazdasági felszereléssel alátámasztot t
földszerzésre, az újonnan alapított üzemi, illetve gazdasági székhely, telephely tizenö t
km-es körzetében, ezen belül is elsősorban a szomszédos földrészletre ;
c) a tanyával szomszédos földrészletre ;

(5) A (3) és (4) bekezdés egyes pontjaiban meghatározott sorrenden belül a szerz ő
személyéhez kapcsolódó alábbi rangsorban el ővásárlási joga van

a) a legalább három éve családi gazdálkodást folytató volt haszonbérl őnek, feles
bérlőnek, szívességi földhasználónak, ennek hiányában a szerzés helye szerinti
településen nyilvántartásba vett, székhellyel, telephellyel rendelkez ő családi gazdaságo t
vezető családi gazdálkodónak ;
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b) a szerzés helye szerinti településen nyilvántartásba vett székhellyel, vagy telephellyel ,
tanyával rendelkez ő pályakezdő fiatal földművesnek ;
c) a legalább három éve folyamatosan mez őgazdasági tevékenységet végző és abból
árbevételt szerző és a föld fekvése szerinti településen, nyilvántartásba vett székhellyel ,
telephellyel rendelkez ő volt haszonbérlő, feles bérlő, szívességi földhasználó
őstermelőnek, egyéni vállalkozónak;
d) kényszerhasznosítás keretében a magyar állammal használati szerz ődést kötő
földművesnek a kényszerhasznosításba vont földrészletre .

(6) Az (3) bekezdés a)–e) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása során az
elővásárlásra jogosultságot megalapozza, ha az adott földrészlet teljes egészében a
rendelkezés által felsorolt művelési ágak valamelyikébe tartozik, illetve – több m űvelés i
ág esetén – a felsorolt m űvelési ágakból tevődik össze, vagy amelyben más művelési ágak
mellett a felsorolt művelési ágak vannak területnagyság szerint túlsúlyban .

(7) Egy mezőgazdasági üzemhez, egy birtokközponthoz tartozó, továbbá egymással
szomszédos több mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld egyidej ű , egységes vételáro n
történő elidegenítésére (megszerzésére) vonatkozó megállapodás esetén az el ővásárlási
jogot az egységes birtoktagot képező földek egészére, a szerződéses vételáron lehet
gyakorolni.

14. A hatósági engedély megtagadása

25. §

(1) Meg kell tagadni a tulajdon átruházás engedélyezését, h a

a) a szerző fél nem jogosult mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld, illetve a tanya, vagy
a védett természeti terület tulajdonjogának megszerzésére ;
b) a szerzés a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzésér e
vonatkozóan a megengedett mértékét meghaladná;
c) az elidegenítéssel az e törvényben megengedett legkisebb nagyságú birtokméret al á
csökkenne a földműves használatában álló összes föld nagysága ;
d) a szerző fél megszegte föld használatára vonatkozó korábbi kötelezettség vállalás i
nyilatkozatát, illetve nem csatolt teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozatot
földhasznosítási kötelezettség vállalására ;
e) a szerzővel szemben a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes más célú
hasznosítása, a földhasznosítási kötelezettség megsértése miatt joger ősen földvédelm i
bírságot állapítottak, a jogerőre emelkedéstő l számított öt évig ;
f) a szerzési korlátozás megkerülésére alkalmas megállapodás engedélyezését kéri k
g) a szerzéssel az új tulajdonos olyan jogi státuszt nyerne el, amelynek révén az
elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja ;
h) a szerződő felek olyan tulajdonjogszerzés és haszonélvezetijog-szerzés engedélyezésé t
kérik, amely semmis, mert a megállapodás hatályát azért kötötték valamely feltétel ,
illetve jövőbeni időpont bekövetkezéséhez, vagy egyikük, illetve harmadik személ y
jognyilatkozatához, hogy a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó tilalmat, vag y
korlátozást megkerüljék vagy
i) a felek színlelt szerződéssel leplezték a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó
tilalom, vagy korlátozás megkerülésének szándékával megkötött megállapodásukat,
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amely ténylegesen a korábbi jogszabályok szerinti term őföld, illetve e törvény szerin t
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának tiltott átruházására irányult .

(2) Meg lehet tagadni a helyi földbizottság javaslatára az engedély kiadását, ha olyan
objektív körülmények állnak fenn, amelyekb ő l – többek között – az következik, hogy

a) az elidegenítés, ésszerűtlen birtokszerkezetet eredményezne (így különösen a tulajdon i
hányad eladása a föld megosztása nélkül) ;
b) az elidegenítés által a földrészlet gazdaságtalanul kisebbé, az alakja a megművelés
szempontjából kedvezőtlenebbé válna vagy az elidegenítőhöz tartozó, térbelileg és
gazdaságilag összefügg ő főldrészletek birtokegysége megszűnne, ami a hasznosításuk
gazdaságosságát, és a kisebb földrészletek egybefüggően művelhető területként történő
hasznosítását hátrányosan érintené ;
c) az ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, akár azért, mert tú l
alacsony, akár azért mert a túlkedvez ő vételi ajánlattal a vev ő a konkurenseit tarthatja
távol a földpiactól egy adott településen vagy körzetben ;
d) a vétel felhalmozási célt szolgálna mögöttes, indokolható gazdasági szükséglet nélkül ,
miközben az eladásra kerülő föld megszerzése nélkül más gazdálkodó egzisztenciáj a
kerülhetne veszélybe ;
e) a szerző a szerzést megelőző öt éven belül a tulajdonában, vagy a használatában áll ó
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld húsz százalékát, a vonatkozó engedélyben foglal t
feltételeknek megfelelően, termelés folytatása nélkül hasznosította .

15. A szerzés engedélyezése, az elővásárlásra, illetve a vásárlásra jogosult kijelölése

26. §

(1) Ha az NFA nem él az el ővásárlási joggal és az engedélyezés megtagadása se m
indokolt, a jogügylet engedélyezésére illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv a vételi
szándékukat jelző földműveseket, ha azok megfelelnek a 24. § (2)–(6) bekezdése szerinti
feltételeknek, elővásárlásra jogosultként rangsorolja . Ennek eredményeként kijelöli azt
az elővásárlásra jogosultat, aki szerződésben a vételi ajánlatot tevő személy helyébe lép .

(2) Ha a szerződés közzététele kapcsán vételi szándékkal jelentkez ők a 24. § (2)–(6)
bekezdése szerinti elővásárlásra jogosultnak nem tekinthetők, a jogügylet
engedélyezésére illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv a helyi földbizottság
véleményére is figyelemmel

a) a vételi szándékkal jelentkez ők közül választva, él a vevőkijelölési jogával és errő l a
kijelölt vevőt értesíti. A kijelölt vevő a szerződésben a vételi ajánlatot tevő személy
helyébe lép (vásárlási jog gyakorlása) ,
b) a tulajdonszerzőnek a rangsorban elfoglalt első helye alapján a szerződő felek
kölcsönösen elfogadott szerződési ajánlatának megfelelően, engedélyezi a tulajdonjog
megszerzését, a szerződő felek által aláírt szerződést.

(3) Ha az illetékes mez őgazdasági igazgatási szerv a tulajdonjog átruházást ne m
engedélyezte és nincs elővásárlásra jelentkező , illetve kijelölhető személy, az elidegenítő
változatlan szerz ődési feltételekkel az elutasító jogerős határozat közlésétő l számított ha t
hónap elteltével más földm űvessel megkötött adásvételi szerződését a szerződés
közzététele mellőzésével az engedélyez ő hatóságnak benyújthatja.
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(4) Ha az illetékes mez őgazdasági igazgatási szerv a tulajdonjog átruházást nem
engedélyezte és a föld fekvése szerinti települési jegyz ő igazolása szerint ninc s
vásárlásra, haszonbérleti, más használati jog gyakorlására jelentkez ő személy, továbbá
az elidegenítő igazolja, hogy a föld hasznosítása számára aránytalan terhet jelentene a z
elidegenítő változatlan szerződési feltételekkel az elutasító joger ős határozat közlését ő l
számított egy év elteltével földet a magyar államnak felajánlhatja, amely a földet az NF A
útján az adásvétel időpontjában fenn álló helyben kialakult forgalmi értéken kötele s
megvásárolni, kivéve ha a felajánlás ingyenesen történt .

27 . §
(1) Ha több mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld egyidejű , egységes vételáron történ ő
elidegenítésére (megszerzésére) vonatkozó megállapodás (közös okirat) engedélyezésé t
kérik, az engedély megadását egyes, egységes birtoktagot képez ő földekre lehe t
korlátozni.

(2) Más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a mező-, erdőgazdasági hasznosítás ú
föld elidegenítésére az engedélyt gazdasági egységenként lehet megadni .

16. A földtulajdonjog-, illetve haszonélvezetjog-szerzés és az engedélyezés tovább i
szabályainak megállapítás a

28. §

Külön törvény a mezőgazdasági üzemek tulajdoni-, és használati viszonyaina k
sajátosságaira tekintettel, az e törvényben foglaltakat kiegészítő és további szabályokat
is megállapíthat a mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld és a hozzátartoz ó
mezőgazdasági felszerelés tulajdonjogának üzemi hasznosítás céljából történ ő
megszerzésére, valamint a szerzés engedélyezésének, illetve az engedély iránti kérele m
megtagadásának és megtagadhatóságának további eseteit is megállapíthatja . )

A FÖLD TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉS E

Általános szabályok

(1) A föld tulajdonjogát az e törvényben meghatározott módon, és mértékben, az e
törvényben meghatározott természetes 	 személy, továbbá jogi személy, 	 illetve	 jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt : jogi személy) szerezheti
meg.

(2) E törvény hatálya a föld tulajdonjogának – ide értve az aranykorona (AK) értékben
kifejezett, hatósági földkiadási eljárás útján kijelölésre váró részarány-tulajdont is – bármilye n
fogcímen, illetve módon történő megszerzésére kiterjed, ide nem értve a törvényes örökléssel ,
a kisajátítással és a kárpótlási célú árverés útján történ ő tulajdonszerzést .
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(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tulajdonjog átruházásáról szóló
szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyása a jogszabályban el ő írt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja,
továbbá nem pótolja más hatóságok el őzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a
jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek .

(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a föld tulajdonjogának az (1) bekezdés els ő
mondatában foglalttól eltérő módon történő megszerzését a mezőgazdasági igazgatási szerv
hagyja jóvá .

L§

A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet
írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik .

(1) Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg :

a) külföldi természetes személy ,
b) külföldi állam, annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve ,
c) az e törvényben meghatározott esetek kivételével jogi személy .

(2)	 A	 szétválással,	 egyesüléssel	 (beolvadással,	 összeolvadással),	 szervezet i
formaváltozással (szervezeti átalakulás) létrejött jogi személy — ide nem értve a bevett
egyházat, vagy annak belső egyházi jogi személyét — a jogelődje által a termőföldről szóló
törvény szerint, vagy a term őföldrő l szóló törvény hatályba lépését megel őzően megszerezett
tulajdonát képező föld tulajdonjogát nem szerezheti meg.

Atulajdonszerzési jogosultság

10.§

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természete s
személy és tagállami állampolgár szerezheti meg .

f2) A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami
állampolgár — a (3) bekezdésben meghatározott személyek kivételével — akkor szerezheti meg
a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föl d
területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt .

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha földművesnek nem
minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruház ó
személy közeli hozzátartozója .
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(4) A (2) bekezdésben meghatározott tulajdonszerzési jogosultság mértékéne k
megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott
művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani .

11.	

(1) A, 10. §-ban foglaltaktól eltér ően, a föld tulajdonjogát – a Nemzeti Földalapró l
szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamin t
közfoglalkozás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében – az állam, valamint a (2 )
bekezdésben meghatározott jogi személy is megszerezheti a (2) bekezdésben meghatározot t
esetekben és feltételekkel .

(2) A föld tulajdonjogát

a) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki ,
gondozási, ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel ,

b) jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön
törvényben foglalt korlátozásokkal és idő tartamra ,

c) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a f ővárosban a főváros i
kerületi önkormányzat) közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára

szerezheti meg .

12.

(1)	 A	 föld	 tulajdonjogát	 csere	 jogcímén akkor lehet megszerezni,	 ha	 a
csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalna k
kötelezettséget és

a) a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már
tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vag y

b) a cserepartnerek
ba)egyike helyben lakónak minősül, vagy
bb)egyikének lakóhelye vagy a mez őgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azona

településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képez ő föld fekvése szerinti
település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom el ől el nem zárt magánúton
legfeljebb 20 km távolságra van .

(2) A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház ,
illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni .

13.§

(1) A tulajdonszerzési jogosultság feltétele – ide nem értve a 10 . § (3) bekezdésében,a
11 . $-ban, és a 17 . §-ban foglalt eseteket –, hogy a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szól ó

	

szerződésben,	 illetve	 teljes	 bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglal t
nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, é s
ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, valamint betartja – az e törvén y
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott – a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat



1 6

elő írásait, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig –a
(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a
tulajdonjogot szerz ő fél

a) a föld használatát
aa)a közeli hozzátartozója, vag y
ab)a legalább 25%-ban tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25% -

ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszerveze t
javára engedi át ,

b) társult erdőgazdálkodást folytat, vag y
c) vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából engedi át a használatot

más személy részére .

(3) A föld más célra hasznosítható a következő célokból :

a) talajvédelmet szolgáló létesítmény megvalósítása ;
b) öntözéshez szükséges létesítmény megvalósítása ;
c) öntözőcsatorna és belvízcsatorna létesítése ;
d) védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által

jogszabályban, vagy e szerv alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy haza i
költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló természetvédelmi célú feladatok ellátása ;

e) mezőgazdasági termeléshez, erd őgazdálkodáshoz szükséges _gazdasomi épüle t
létesítése ;

lakóé	 ület létesítése
g) a föld megközelítését, illetve a föld használatát biztosító út kialakítása .

(4) Ha a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képez ő föld harmadik
személy használatában van, a szerző félnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a fennáll ó
földhasználati jogviszony

a) időtartamát nem hosszabbítja meg ,
b) megszűnését követő időre az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségeket vállalja .

14. §

A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél a tulajdonjog
átruházásáról	 szóló	 szerződésben,	 illetve	 teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy 5 évre visszamen ő leg nincs a földhasználatért
járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos
díj-, vagy egyéb tartozása (a továbbiakban együtt : földhasználati díjtartozás) .

15.§

A pályakezdő gazdálkodónak a 13 . és 14. ,-ban meghatározottakon túl kötelezettsége t
kell vállalnia arra, hogy
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a) a tulajdonszerzéstő l számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen álland ó
bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított1
éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, é s

b) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet folytat.

A földtulajdon, illetve a birtokban tartható összes föld me enzedett mértéke

16. §

(1) A földműves, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott, földművesnek
nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár a föld tulajdonjogát – a
már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300
hektár mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum) .

(2) A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet birtokában – a (3 )
bekezdésben meghatározott esetek kivételével – legfeljebb 1200 hektár területnagyságú föl d
lehet (birtokmaximum) .

(3) Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok
vetőmagjának előállítója	 esetében a birtokmaximum mértéke – a (2) bekezdésben
meghatározottaktól eltérően – 1800 hektár területnagyság (kedvezményes birtokmaximum) .

(4) A részarány-tulajdon megszerzése esetében az (1) bekezdésben foglalt földszerzés i
maximumot azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerző fél tulajdonában és
haszonélvezetében álló földterület hektárban kifejezett térmértéke mennyiségének hússzorosa ,
valamint a részarány-tulajdon aranykorona értékének együttes összege legfeljebb 6000 lehet .

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott földszerzési és birtokmaximum mértékének
megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartot t
művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani .

(6) A föld kényszerhasznosítójaként kijelölt személy vagy szervezet esetében a (2)-(4)
bekezdésben meghatározott birtokmaximum mértékének megállapításánál figyelmen kívü l
kell hagyni az általa kényszerhasznosítással hasznosított föld területnagyságát .

(7) A 11 . §-ban meghatározott jogi személyekre az (1)-(3) bekezdésben megállapítot t
korlátozások nem terjednek ki .

17.§

Az e törvény hatálybalépésekor meglévő

a) föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegébő l vásárolt,
b) földön fennálló közös tulajdon megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdon i

hányadának megfelelő mértékű , illetve
c) földön fennálló házastársi (élettársi) vagyonközösség megszüntetésével a volt

házastársak, illetve élettársak tulajdonába kerül ő

föld területnagyságával a 16 . § (1) bekezdésében meghatározott földszerzési maximu m
túlléphető .
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Azelővásárlásra jogosultak sorrendje, és az elővásárlási jog jivakorlása

18.

(1) A föld eladása esetén az alábbi sorendben el ővásárlási jog illeti meg :

a) az államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-
politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű
cél megvalósítása érdekében ;

b) a földet használó olyan földművest ,
ba)aki helyben lakó szomszédnak min ősül ,
bb)aki helyben lakónak minősül, vagy
bc)akinek a lakóhelye vagy a mez őgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azona

településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képez ő föld fekvés e
szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt
magánúton legfeljebb 20 km távolságra van ;

c) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül ;
d) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül ;
e) az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontj a

legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát
képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom el ő l
el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van .

(2) Az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott földm űvest – az elővásárlásra
jogosultak sorrendjében – megel őzi

a) a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld
eladása esetén az a földműves, aki a föld fekvése szerinti településen az el ővásárlási joga
gyakorlását megel őzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésének a
célja az állattartáshoz szükséges takarmány-el őállítás biztosítása ,

b) a szántó, kert, sző lő , gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld eladása eseté n
az a földm űves, aki számára a tulajdonszerzés célja a földrajzi árujelzéssel, tovább á
eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása .

(3) A közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának
harmadik személy javára történő eladása esetében az (1) bekezdés b)-e) pontjában, valaminta
(2) bekezdésben meghatározott földműveseket – az elővásárlásra jogosultak sorrendjében–
megelőzi a földműves tulajdonostárs .

(4) Az (1) bekezdés c)-e) pontjában, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
o_osulti csoportokon belül az elővásárlásra jogosultak sorrendje a következ ő

a) a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család tagja ,
b) fiatal földműves ,
c) pályakezdő gazdálkodó .

19. §

(1) Az államot megillető elővásárlási jogot a földalapkezelő szerv gyakorolja .
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(2) A 18 . & (1) bekezdésb)pontja szerinti földet használó földm űves alatt azta
földművest kell érteni, aki legalább 3 éve használja a földet, ideértve azt is, akit a 62 . § szerint
a föld kényszerhasznosítójaként jelöltek ki .

(3) Az olyan föld eladása esetén, amely a 18 . § (2) bekezdésben meghatározot t
művelési ágak mellett az ingatlan-nyilvántartásban más művelési ágban is nyilván van tartva ,
a 18 . § (2) bekezdése szerinti elővásárlásra jog abban az esetben áll fenn, ha a 18 .	 (2)
bekezdésében meghatározott művelési ágak valamelyikének, vagy mindegyikéneka
területnagysága meghaladja a más művelési ágú területnek vagy területeknek a nagyságát .

(4) Az állattartó telep működtetését jgazolni kell . Az igazolás céljára szolgáló hatósági
bizonyítványt az üzemeltető kérelmére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adja ki . A hatósági
bizonyítványban a tényleges állattartást és a nyilvántartás szerinti állatlétszámot is igazolni
kell .

(5) Több föld egybefoglalt vételáron történő eladására akkor kerülhet sor, ha azok
egymással szomszédosak, vagy egy mez őgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

20. §

E törvény szerinti elővásárlási jog nem áll fenn

a) a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel ,
b) a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adás-

vétel,
c) a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló

adás-vétel,
d) a 11 . § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott célból történő adás-vétel

esetén.

21.

(1) A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vétel i
ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adás-vételi szerződés) kell
foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kelle
törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló el ővásárlási jog
jogosultjaival . Az adás-vételi szerződést – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletbe n
meghatározottak szerint – az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetéke s
települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzője útján
hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adás-vételi szerz ődést a más
törvényen, és a megállapodáson alapuló el ővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni
kell . Az adás-vételi szerződésnek a vevő részéről tartalmaznia kell a 13-15 . §-ban elő írt
nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13-15 . §-ban elő írt alakszerűségi elő írásoknak
megfelelően az adás-vételi szerz ődéshez csatolni kell .

(2) A tulajdonost nem terheli az (1) bekezdés szerinti közlési kötelezettség, ha az által a
elfogadott vételi ajánlat az első helyen álló elővásárlásra jogosulttól érkezett . Ez esetben a
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tulajdonjogot szerző küldi meg az adás-vételi szerződés eredeti példányát a mezőgazdasági
igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából .

(3) Az adás-vételi	 szerződés hirdetményi úton történő közlése	 a települési
önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve
közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban együtt: polgármesteri hivatal) hirdet őtáblájára
való kifüggesztéssel történik azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni az eladó
és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamenny i
természetes személyazonosító adatot .

(4) A közlés kezdő napja az adás-vételi szerződésnek a polgármesteri hivata l
hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a közlé s
kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adás-vételi szerződésre
elfogadó, vagy az el ővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot . Az elővásárlásra jogosult–
ide nem értve a földalapkezel ő szervezetet – a jognyilatkozatát a jegyzőnek személyesen adj a
át . A földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyz őnek megküldi, vagy a földalapkezelő
szervezet képviseletében eljáró személy átadja a jegyz őnek. Az elővásárlási jogról val ó
lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben meghatározot t
határnapig nem nyilatkozik.

(5) A jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor az el ővásárlásra
jogosult – ide nem értve a földalapkezel ő szervezetet – személyazonosságát ellen őrizni az
elfogadó	 jognyilatkozatban	 szereplő 	 természetes	 személyazonosító	 adatoknak	 a
személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével, továbbá az el ővásárlásra
jogosultat megnyilatkoztatni arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szerepl ő aláírásáta
saját kezű aláírásának ismeri el . Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az
azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton a z
aláírásával igazolja, és azt átveszi . Ha a jegyz ő azt állapítja meg, hogy az elfogadó
jognyilatkozat nem az azt átadó személyt ő l származik, a jegyző az elfogadó jognyilatkozat
átvételét megtagadja, és ennek tényét, valamint okát az elfogadó jognyilatkozaton rögzíti .

(6) Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erej ű magánokiratba kel l
foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság
jogalapját, továbbá ha az elővásárlási jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az el ővásárlásra
jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja a z
elővásárlási jogát . Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a 13-15 . §-ban foglal t
esetekben, az ott előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13-15 . §-ban elő írt
alakszerűségi előírásoknak megfelelően a jognyilatkozathoz csatolni kell . Az elfogadó
jognyilatkozathoz – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint–
csatolni kell az el ővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is .

(7) A (6) bekezdésben meghatározottakon túl a 18 . § (2) bekezdésa)illetveb)
pontjában meghatározott el ővásárlásra jogosultak esetében az elfogadó jognyilatkozatnak
tartalmazni kell azt is, hogy a18 .§ (2) bekezdésa)illetveb)pontjában meghatározott célból
gyakorolják az el ővásárlási jogukat .

(8) Az államot megillet ő elővásárlási jog gyakorlása esetén a (6) bekezdésben
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elfogadó jognyilatkozatnak
tartalmaznia kell, miszerint a földalapkezelő szervezet a 18 .	 (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott mely célból gyakorolja az elővásárlási jogot . Ha a földalapkezel ő szervezet
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valamely	 földbirtok-politikai 	 irányelv	 érvényesítése	 céljából,	 vagy	 közérdekű cé l
megvalósítása érdekében tesz elfogadó jognyilatkozatot, meg kell jelölnie a Nemzet i
Földalapról szóló törvény szerinti mely földbirtok-politikai irányelv, illetve milyen közérdek ű
cél megvalósítása érdekében gyakorolja az állam nevében az elővásárlási jogot .

(9) Az eladót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az el ővásárlásra jogosult
határidőn belül tesz meg, és a jognyilatkozatában az adás-vételi szerz ődést magára nézve
teljes körűen elfogadja .

(10) A (4)-(8) bekezdésben foglaltak megsértése	 esetén a jognyilatkozat az
elővásárlási jog gyakorlása szempontjából nem vált ki joghatást .

22.§

(1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belüla
beérkezett, illetve a 21 . § (5) bekezdésében meghatározottak szerint átvett jognyilatkozatokró l
iratjegyzéket készít,	 és azt az adás-vételi szerződés eredeti példányával, valaminta
jognyilatkozatokkal együtt megküld i

a) az eladó részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatás i
szerv jóváhagyása alól, vagy

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából .

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az adás-vételi szerz ődés
szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult az elfogadó jognyilatkozatának az eladóva l
történt közlése napján lép be . Több elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozata esetén a z
adás-vételi szerződés szerinti vevő helyébe a sorrendben el őrébb álló elővásárlásra jogosult,
több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult esetén pedig az eladó választása szerint i
elővásárlásra jogosult lép .

Azadás-vételi szerződés hatósá,ii jóváhagyása

23 . §

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a – részére jóváhagyás céljából megküldött–
okiratok közül az adás-vételi szerz ődést és az elfogadó jognyilatkozatokat el őször – kizáróla g
azok tartalma és alaki kellékei alapján – az érvényességi és hatályosulási feltételeknek val ó
megfelelőség szempontjából vizsgálja meg gy illetve ellenőrzi . A mezőgazdasági igazgatási
szerv az okiratok beérkezését ől számított 15 napon belül határozatot hoz az adás-vétel i
szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hog y

a) az adás-vételi szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött
szerződésnek, vagy semmis szerződésnek minősül ,

b) az adás-vételi szerz ődés nem tartalmazza a vevőnek a 13-15 . §-ban előírt tartalmú
nyilatkozatait, vagy azok önállóan,	 a	 13-15 .	 §-ban előírt alakszerűségi elő írásoknak
megfelelően nem kerültek csatolásra, vagy

c) az elfogadó jognyilatkozat
ca)az alakszerűségi elő írásoknak nem felel meg ,
cb)nem az elővásárlásra jogosulttól származik,
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cc) az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem állapítható meg bel őle az
elővásárlási jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az el ővásárlási jog mely törvényen alapul ,
illetve az elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározot t
sorrend szerinti ranghelyen alapul, vag y

cd)az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem tartalmazza az el ővásárlásra
jogosultnak a 13-15 . ,-ban elő írt tartalmú nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15 . ,-ban
elő írt alakszerűségi elő írásoknak megfelel ően nem kerültek csatolásra .

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a z
okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül határozatot hoz az adás-vételi szerz ődés
jóváhagyásának a megtagadásáról akkor is, ha a jegyző által megküldött okiratok alapján
megállapítja az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését .

(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott el őzetes vizsgálat eredményekénta
mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adás-vételi szerz ődés jóváhagyását, é s
több elővásárlásra jogosult nyújtott be elfogadó jognyilatkozatot, a mezőgazdasági igazgatás i
szerv – a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – az elővásárlásra jogosultakata
törvény által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket készít .

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv nem készít az el ővásárlásra jogosultak
rangsoráról szóló jegyzéket (a továbbiakban : jegyzék), ha megállapítja, hogy a hirdetmény i
úton közölt adás-vételi szerz ődésre

a) kizárólag határidőn túl érkezett a jegyzőhöz elfogadó jognyilatkozat, vag y
b) a határidőn belül beérkezett valamennyi elfogadó jognyilatkozat hiányos, vagy

valótlan tartalmú, és ezáltal egyik sem felel meg az (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak .

(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a mez őgazdasági igazgatási szerva
rendelkezésére álló okiratok, és az általa készített jegyzék másolatának megküldéséve l
haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából .

(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt esetek valamelyike áll fenn, az (5) bekezdésbe n
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a mez őgazdasági igazgatási szerv jegyzé k
nélkül keresi meg a helyi földbizottságot .

24.

(1) A helyi földbizottság – a mez őgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a
beérkezésétől számított – 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának
megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását .

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerz ődést 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 e törvény hatályba lépése el őtt megállapodtaka

tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerz ődést csak a jelen eljárás keretében
léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételéve l
hatályba ;
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c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerz ődés szerinti vev ő ,
illetve a jegyzék szerinti, az els ő helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több el ővásárlásra
jogosult áll az els ő helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)alkalmas-e az adás-vételi szerződés, és a 13 . §-ban,	 illetve a 15 . §-ban
meghatározott 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 föl d
tulajdonjogát ;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalanságga l
a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától .

25.

(1) A helyi földbizottság a 24 . § (2) bekezdése szerinti értékelést köteles azonos
szempontok szerint, a jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult, és az adás-vételi
szerződés szerinti vevő vonatkozásában elvégezni .

(2) A 24 . § (2) bekezdése szerinti értékelés során a helyi földbizottság több el ővásásra
jogosultat támogathat .

(3) Ha a helyi földbizottság az értékelés alapján egyik el ővásásra jogosult esetébe n
sem támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, állást kell foglalnia abban, hogy a z
adás-vételi szerződés szerinti vevővel támogatja-e az adás-vételi szerződés jóváhagyását .

26. §

Ha a helyi földbizottság a 24 . § (1) bekezdésében meghatározott határid őn belül az
állásfoglalását nem adja ki, a mezőgazdasági igazgatási szerv egy alkalommal — újabb 1 5
napos határidő kitűzésével — felhívja az állásfoglalásának kiadására.

27 .

(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv — a 23 . § (1) és (2) bekezdésében meghatározot t
eseteken túl — az adás-vételi szerződés jóváhagyását megtagadja

a) ha a helyi földbizottság
aa)állásfoglalása alapján egyik el ővásárlásra jogosulttal és az adás-vételi szerződés

szerinti vevővel sem támogatja az adás-vételi szerz ődés jóváhagyását ,
ab)a 26 . §-ban foglalt felhívás ellenére nem adja ki az állásfoglalását ,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetekben .

(2) A mezőgazdasági igazgatási szervnek — az adás-vételi szerz ődés jóváhagyását
támogató helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére — meg kell tagadnia az adás-vételi
szerződés jóváhagyását, ha

a) utóbb megállapítja, hogy a 23 .	 (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az adás -
vételi szerződés jóváhagyása megtagadásának lett volna helye, vagy

b) a helyi földbizottság által támogatott el ővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal ,
illetve az adás-vételi szerződés szerinti vevővel szemben megállapítja, hogy
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ba)a 24 . § (2) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint c) pont ca)-cb)alpontjában
foglaltak alapján a helyi földbizottság értékelésével ellenkez ő következtetésre jut ;

bb)a birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítás i
kötelezettség megsértése miatt az ingatlanügyi hatóság – az adás-vételi szerződés közlését
megelőző 5 éven belül – jogerősen földvédelmi bírságot szabott ki ;

bc)az adás-vételi szerz ődés közlését megel őző 5 éven belül földhasználati díjtartozás a
áll fenn .

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a mez őgazdasági igazgatási szerv – az adás -
vételi	 szerződés jóváhagyását támogató helyi földbizottsági 	 állásfoglalás	 ellenére–
megtagadhatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, különösen, ha

a) a helyi földbizottság által támogatott el ővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal ,
illetve az adás-vételi szerződés szerinti vevővel szemben megállapítja, hogy a 24. § (2)
bekezdésének c) pontcc)alpontjában, valamint a 24 . § (2) bekezdésénekd)pontjában
foglaltak alapján a helyi földbizottság értékelésével ellenkező következtetésre jut, vag y

b) az adás-vétel ésszerűtlen birtokszerkezetet eredményezne .

28.4

A mezőgazdasági igazgatási szervre is irányadó a 25 . § (1) bekezdésében foglal t
elő írás .

29. $

(1) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv több, azonos ranghelyen álló el ővásárlásra
jogosult javára hozhatna jóváhagyó döntést, akkor ezen el ővásárlásra jogosultak közül az
eladó, illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv
választása szerinti jogosultat jelöli ki arra, hogy az adás-vételi szerz ődés szerinti vevő helyébe
lépjen .

(2)	 Az	 (1)	 bekezdésben meghatározott	 esetben	 –	 a	 helyi	 földbizottság
állásfoglalásának beérkezése napját követő naptól számított 8 napon belül – a mezőgazdasági
igazgatási	 szerv	 az eladót	 – a (3) bekezdésben foglalt következményekre való
figyelemfelhívással egyidejűleg – 15 napos határidővel felhívja a választási jogának
gyakorlására . Az eladónak teljes bizonyító erej ű magánokiratba kell foglalnia a nyilatkozatát
arról, hogy a több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosultak közül melyik jogosultta l
kíván szerződni .

(3) Ha az eladó a (2) bekezdésben meghatározott határid őn belül nem nyilatkozik, ése
határidőn belül a határidő – legfeljebb 15 nappal történő – meghosszabbítását sem kéri,a
több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosultak közül – a (2) bekezdésben
meghatározott határidő lejártát követő naptól számított 5 napon belül – a mezőgazdasági
igazgatási szerv jelöli ki azt az el ővásárlásra jogosultat, aki a vevő helyébe lép .

30. §

(1) Ha a 27 . 4-ban foglaltak nem állnak fenn, és a mezőgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyja az adás-vételi szerz ődést a jegyzék szerinti sorrend alapján első helyen álló vagya
29.§ szerint kijelölt elővásárlásra jogosulttal, akkor az adás-vételi szerződés szerinti vevő
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helyébe az elővásárlásra jogosult lép be. A jóváhagyásról a mezőgazdasági igazgatási szerv–
a helyi földbizottság állásfoglalásának beérkezése napját követ ő naptól számított 15 napon
belül – önálló határozatot hoz, és ezzel egyidej űleg az adás-vételi szerződést záradékkal látj a
el . Az adás-vételi szerződést jóváhagyó záradéknak tartalmaznia kell :

a) azt a tényt, hogy az adás-vételi szerz ődés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra
jogosult lép ;

b) aza)pont szerinti elővásárlásra jogosult természetes személyazonosító adatait és a z
állampolgárságát ;

c) a jóváhagyásról szóló határozat számát ;
d) a mezőgazdasági igazgatási szerv részérő l a jogosult aláírását ;
e) a záradékolás dátumát és a mezőgazdasági igazgatási szerv bélyegzőjét .

(2) Ha a 27 . §-ban foglaltak nem állnak fenn, és a mezőgazdasági igazgatási szerv az
eladó és a vevő között létrejött adás-vételi szerződést a 23 . § (4) bekezdéséneka)vagyb)
pontfában foglalt esetek fennállása alapján jóváhagyja, az (1) bekezdésben meghatározotta k
szerint jár el, azzal, hogy záradék nem tartalmazza az (1) bekezdés a)ésb)pontjában
foglaltakat .

(3) Ha a mező gazdasági igazgatási szerv a 27 . §-ban foglaltak alapján az adás-vétel i
szerződés jóváhagyását megtagadja, errő l a 27.§

a) (1)bekezdésa)pontaa)alpontjában foglalt esetben a helyi földbizottság
állásfoglalásának beérkezése napját követő naptól számított 8 napon ,

b) (1)bekezdésa)pontab)alpontjában meghatározott esetben a 26 . §-ban
meghatározott 15 napos határidő lejártát követő naptól számított 8 napon ,

c) (2) bekezdésében meghatározott esetben a helyi földbizottság állásfoglalásána k
beérkezése napját követ ő naptól számított 15 napon

belül önálló határozatot hoz .

(4) A mezőgazdasági igazgatási	 szerv	 az (1)-(3) bekezdésben meghatározott
határozatát közli az eladóval, az adás-vételi szerződés szerinti vevővel, valamint azokkal az
elővásárlásra jogosultakkal, akik az adás-vételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot tettek ,
továbbá a helyi földbizottsággal .

(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben jogorvoslatként csak a
döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető .

HatósáÁi jóváhagyása az adás-vételnek nem minősülő tulajdoni«. átruházásról szóló
szerződésnek és más jojiüuiyletne k

31 .

A hatósági jóváhagyáshoz	 kötött,	 adás-vételnek nem min ősülő 	 tulajdonjog
átruházásról szóló jogügylet esetén a 23-30 . § rendelkezéseit a 32 . §-ban foglalt eltérésekke l
kell alkalmazni .
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32.

(1) Az adás-vételnek nem minősülő , föld tulajdonjogának megszerzését eredményező
jogügyletrő l szóló szerződés vagy más okiratot (ezen alcímben a továbbiakban : szerződés)–
annak létrejöttétől számított 8 napon belül – a tulajdonjogot szerz ő félnek (csere eseténa
cserepartnerek valamelyikének) a mez őgazdasági igazgatási szerv részére kell megküldeni
jóváhagyás céljából .

(2) A szerződés jóváhagyása, illetve megtagadása során figyelmen kívül kell hagyni a z
elővásárlási jogról, az elővásárlásra jogosultakról, az elővásárlásra jogosult elfogadó
jognyilatkozatáról, a jegyzékről, a tulajdonos választási jogáról, és az ezzel összefüggő,a
mezőgazdasági igazgatási szerv kijelölésérő l szóló rendelkezéseket .

(3)	 Föld	 tulajdonjogának elbirtoklással 	 történő megszerzése során nem kel l
megkeresni a helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából .

Hatósájii ióváhaiváshoz nem kötött tulajdonjog átruházásról szóló szerződések

33. §

(1) Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyás a

a) az állam tulajdonszerzéséhez ,
b) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez ,
c) a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához,
d) a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához ,
e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon

megszüntetésére kerül sor,
.Q a mezőgazdasági termel ők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósul ó

adás-vételhez
g) a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez ,
h) a 11 . § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez .

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a
tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához az e törvény előírásai alapján nem
kell a jóváhagyása . "

2. A törvényjavaslat a következ ő új III . Fejezettel egészül ki :

„III. FEJEZET

A HASZONÉLVEZETI JOGÉSA HASZNÁLAT JOGÁNAK MEGSZERZÉSE

34.§

(1) Semmis a haszonélvezeti jog, illetve a használat jogának (a továbbiakban együtt :
haszonélvezeti jog) szerződéssel történő alapítása, kivéve, ha a szerz ődés közeli hozzátartozó
javára alapít ilyen jogot . A közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti
jog esetében a II . fejezetnek a tulajdonszerzésre vonatkozó rendelkezéseit e Fejezetben foglal t
eltérésekkel kell alkalmazni .
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(2) A haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés legfeljebb 20 év lehet .

(3) A haszonélvezeti jog megszerzésének megengedett mértéke tekintetében a 10 .§
(2) és (4) bekezdésében, valamint a 16 . §-ban foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a
tulajdonjog alatt a haszonélvezeti jogot kell érteni, és a megengedett mérték megállapítás a
során a haszonélvezeti jogot a szerző fél tulajdonában álló föld területnagyságának
beszámításával kell figyelembe venni .

(4) A haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerz ődés érvényességéhez nem kella
mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása."

Indokolá s

az 1 . ponthoz

a 6. . -hoz

A törvény hatálya alá tartozó földtulajdonjog szerzése körét a legtágabb mértékben
indokolt meghatározni, kivételként csupán a törvényes örökléssel, a kisajátítással és a
kárpótlási célú árverés útján történő tulajdonszerzést szükséges meghatározni . Ezen
tulajdonjog szerzési jogcímek esetében ugyanis speciális körülményekre tekintettel ne m
indokolt a törvényi rezsim alkalmazása . Mindazonáltal a törvény megkerülésére irányuló
próbálkozások kizárására javasolt az elbirtoklással, közös tulajdon megszüntetésével,
valamint jogi személyek szervezeti formaváltásával vagy átalakulásával összefügg ő jogcímek
során a földforgalmi törvény szabályait alkalmazni azzal, hogy ezen esetkörök
vonatkozásában — azok sajátosságaira figyelemmel — speciális szabályokat (pl . eljárás i
kivételek) is a törvényjavaslatba kell építeni .

a 7. §-hoz

Főszabályként minden olyan szerz ődéshez, amely a föld tulajdonjogának átruházásáról
rendelkezik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása szükséges. Hangsúlyozni kell ,
hogy önmagában ezen jóváhagyás a jogszabályban el őírt egyéb érvényességi feltételeket és
kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve
jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak
szükségesek .

a 8. §-hoz

A földforgalmi törvény hatályba lépését megel őzően — egyébként már akkor i s
jogellenesen — kötött olyan szerződések vonatkozásában, amelyek a tulajdonszerzés i
szabályok jövőbeli liberalizálásában bízva kerültek megkötésre, indokolt kizárni azo k
valamilyen utólagos aktussal való hatályossá tételének lehet őségét. Ennek érdekében a föld
tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érint ő más jogügylet írásba foglalására
csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely bizonyos meghatározott biztonság i
kellékekkel rendelkezik. Ez rászorítja a feleket arra, hogy a múltbeli akarategységüke t
megújítsák, azonban a Büntet ő Törvénykönyv 2013 . július 1-jétő l hatályba lépő rendelkezése i
már kifejezetten pönalizálják az ilyen jogellenes magatartást . Emellett a körülmények és
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életviszonyok időközben végbement változásai kérdésessé teszik, hogy az egykori eladó
oldalán a továbbiakban is fennáll-e a színlelt jogi aktus megkötésekor meglevő szándék a föld
akkori feltételekkel való értékesítésére .

a 9. §-hoz

A Csatlakozási Szerződés rendelkezései szerint csak a tagállami állampolgáro k
vonatkozásában szükséges 2014 . május 1-jétől lehetővé tenni a magyar állampolgárokéval
azonos feltételekkel való földtulajdonjog szerzést . Harmadik országok vonatkozásában az
eddigi tilalom továbbra is fenntartható . Jogi személyek esetében szintén indokolt a hatályo s
tilalom fenntartása, hiszen a jogi személy tulajdonosi körének változása, azaz a föld közvetet t
tulajdonosának személye ellenőrizhetetlen, és eszközül szolgálna a törvényi korlátozások
kijátszásához .

A termőföldrő l szóló 1994 . évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft .) hatályba lépését
megelőzően egy rövid átmeneti id őszakban jogi személyek számára lehetőség nyílt termőföld
tulajdonjog szerzésre . E módon mintegy 140 ezer hektár földterület áll napjainkban gazdaság i
társaságok tulajdonában . A fent említett szempontok biztosítása érdekében indokolt annak
rögzítése, hogy szétválással, egyesüléssel (beolvadással, összeolvadással), szervezet i
formaváltozással (szervezeti átalakulás) létrejött jogi személy — a bevett egyház, vagy annak
belső egyházi jogi személye kivételével — a jogel ődje által a termőföldről szóló törvény
szerint, vagy a termőföldről szóló törvény hatályba lépését megelőzően megszerezett
tulajdonát képez ő föld tulajdonjogát nem szerezheti meg, azaz a szervezeti- vag y
formaváltással egyidejűleg a földet értékesítenie kell vagy az marad a jogelőd tulajdonában .

a 10. §-hoz

A Csatlakozási Szerződésben vállaltakra tekintettel főszabályként rögzíteni kell, hogy
a föld tulajdonjogát csak belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti
meg .

A földforgalmi törvény a földszerzésre jogosult személyek körét a professzionáli s
gazdálkodást folytató földművesekre kívánja korlátozni, elősegítve ezáltal a
mezőgazdaságban dolgozók elismert és méltányolható földigényének kielégítését, és kizárva a
spekulatív (azaz nem termelési, hanem tőkebefektetési célú) földvásárlási törekvéseket . A
föld rendeltetésszerű használatából következik, hogy a föld megszerzése alapvetően hosszú
távú elköteleződést jelent a föld megművelése és a mezőgazdasági termelés irányába .
Ugyanakkor Magyarországon a termelőeszközök közül a term őföld európai
összehasonlításban egyértelm űen alulértékelt, így ez a befektetés extraprofit elérésére
kínálkozik . Az Európai Unió 15 régi tagállamban történelmileg kialakult magas földárakka l
összehasonlításban a magyar földárak jelenleg 3-20-szoros áraránnyal jellemezhet ők . A
rendszerváltást követően a magyarországi termőföld árak erőteljesen, kiszámíthatóan
növekedtek, mintegy megnégyszereződtek. A földpiaci árfelzárkózás fokozatosan halad el ő re ,
a rendszerváltást követően a termőföld ára 4-5 évente megduplázódott . Mindez olyan
szereplők földpiacra lépését is magával hozza, akik a mezőgazdasági termeléstő l
elvonatkoztatva tőkebefektetésként tekintenek a term őföld megvásárlására, korlátozva ezzel a
mezőgazdasági termelők földpiacra lépését, valamint a termelést ől elszakadó földárakat
alakítanak ki . Birtokpolitikai szempontból az az optimális állapot, ha a termőföld annak
művelőjének tulajdonában van, ez esetben ugyanis nem keletkezik forráskivonás a haszonbé r
formájában, másrészt maga a termőföldingatlan a fejlesztések forrását biztosító
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jelzáloghitelezés alapjául szolgálhat. A mezőgazdasági termelés nemzetköz i
versenyképességét a kiegyensúlyozott, és termelési jövedelmezőség növekedéséve l
alátámasztott földár növekedés szolgálja, az eseti külső befolyások – a mezőgazdaság
természeti körülményeib ő l egyébként eredő sérülékenysége miatt – nem kívánt és kártékon y
kilengéseket okozhatnak .

Alkotmányosan nem védhető a föld, mint termelési tényez ő , azaz a saját szükségle t
kielégítés alapjául is szolgáló eszköz tulajdonjogának megszerzését ől a földművesnek nem
minősülő személyek teljes elzárása. Ezért indokolt számukra – a törvényjavaslatban szereplő ,
önkormányzat által kijelölt övezet helyett általános jelleggel – 1 hektár mértékben limitál t
módon lehetővé tenni a földszerzést azzal, hogy természetesen a jogi hatalmasságo k
(elővásárlási jog) tekintetében a mezőgazdasági tevékenységet folytató földműves személyek
után léphetnek csak fel . Ezért földművesnek nem min ősülő belföldi vagy tagállam i
természetes személy a föld tulajdonjogát megszerezheti, ha a birtokában álló föl d
területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1
hektárt .

A családon belüli, azaz a közeli hozzátartozók közötti földmozgás a családi vagyo n
olyan belső átrendeződése, amelybe az államnak nem szabad beleszólást biztosítani . Lehetővé
kell tenni ugyanis, hogy a családtagok között ne csak halál esetén, hanem még él ők között i s
akadálymentesen áramolhasson a földtulajdonjog, ezért a földművesnek nem minősülő
családtag vonatkozásában az 1 hektáros szerzési maximumot nem kell alkalmazni, h a
földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a
tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója .

a 11 . §-hoz

A jogi személyek földszerzése a fent részletezett indokok alapján jelent ősen
korlátozott . Ugyanakkor egyes jogi személy típusok számára azok sajátosságára tekintette l
mégis indokolt a föld tulajdonjoga megszerzésének lehet őségét biztosítani . Ezen jogi
személyek, illetve szerzésmódok :

a) a magyar állam a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok -
politikai irányelvek érvényesítése, valamint közfoglalkozás, illetve más közérdek ű cél
megvalósítása,

b) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, gondozási ,
ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel ,

c) jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön
törvényben foglalt korlátozásokkal és idő tartamra,

d) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi
kerületi önkormányzat) közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára .

a 12. §-hoz

A csere és az ajándékozás, mint földtulajdonjog szerzési jogcím esetében indokol t
korlátozó feltételeket bevezetni, amelyek megakadályozzák ezen jogcímek visszaélésszer ű
alkalmazását .

Csere esetében alapvető feltételként kell rögzíteni, hogy a csere tárgya kölcsönöse n
csak föld lehet. Emellett a birtokkoncentráció támogatása érdekében szükséges el ő írni, hogy a
csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában



30

álló földrészletével azonos településen kell feküdnie, vagy a cserepartnerek egyike helybe n
lakónak minősül, illetve egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legaláb b
3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képez ő föld
fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elő l el nem zárt
magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Ajándékozás esetében korlátozni kell a szerzésre jogosult fél körét : csak közel i
hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak jogi személy tagja, önkormányzat, és a magya r
állam javára lehet földet ajándékozással átruházni .

a 13-15 . §-hoz

A földforgalmi törvény a föld tulajdonjogának megszerzését bizonyos jöv őbel i
kötelezettségek vállalásához köti . Ezen kötelezettségek :

a) a személyes művelésre való vállalkozás, amely – a fentebb már részletezett okokbó l
– teljesítettnek minősül akkor is, ha a föld használatát a közeli hozzátartozója, vagy a
tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozója tulajdonában álló mez őgazdasági termelőszervezet
javára engedi át, továbbá társult erdőgazdálkodás folytatása esetén, hiszen az erdőtörvény
csak erdőgazdálkodó, azaz adott esetben az erd őbirtokossági társulat vagy annak valamel y
tagja számára teszi lehetővé az erdő művelését, valamint a használatnak a
vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából történő átengedése esetében ,
amikor az izolációs távolság biztosítása teszi szükségessé, hogy átmeneti id őre (jellemzően
egy évre) földhasználati cserét valósítsanak meg ;

b) a szerzéstől számított legalább 5 évig a föld más célra való használatától val ó
tartózkodás, amely kötelezettség nem kerül megsértésre, ha a földön talajvédelmet szolgál ó
létesítmény, öntözéshez szükséges létesítmény, öntözőcsatorna és belvízcsatorna ,
mezőgazdasági termeléshez, erd őgazdálkodáshoz szükséges gazdasági épület vagy lakóépület ,
továbbá a föld megközelítését, illetve a föld használatát biztosító út kerül létesítésre, illetv e
védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által jogszabályban ,
vagy e szerv alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy hazai költségvetési forrá s
felhasználásával megvalósuló természetvédelmi célú feladatok kerülnek ellátásra ;

c) Helyes Gazdálkodási Gyakorlat folytatása, melynek részletes szabályai t
kormányrendeletben javasolt meghatározni .

A személyes művelési kötelezettségb ő l következik az is, hogy ha a megvásárolt föl d
haszonbérleti jogviszonnyal terhelt, akkor az új tulajdonos annak időtartamát nem
hosszabbítja meg, és lejártát követően megkezdi a földön a gazdálkodást .

A rendezett és tisztességes piaci kapcsolatok el ősegítése érdekében tulajdonszerzés i
jogosultság további feltételeként kerül el ő írásra, hogy a szerző fél nyilatkozzon arról, hogy 5
évre visszamenőleg nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő
díj-, vagy egyéb tartozása .

Pályakezdő gazdálkodók, azaz olyan, a 16. életévét betöltött belföldi természete s
személyek, illetve tagállami állampolgárok, akik a föld tulajdonjogának megszerzésekor
Magyarországon élnek (Magyarországon bejelentett lakóhelyükön életvitelszerűen
tartózkodnak) és nem rendelkeznek az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdaság i
Térségrő l szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerz ődés alapján
velük egy tekintet alá es ő államban fekvő föld tulajdonjogával, de legalább középfokú
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mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel bírnak, és pályakezd ő mezőgazdasági
termelőként nyilvántartásba vételre kerültek, esetében a piacra lépés megkönnyítése mellett
indokolt olyan kötelezettség vállalások el ő írása, amely – mivel a pályakezdő gazdálkodó nem
minősül földművesnek, így speciális könnyítéseket ad számára a törvény – megakadályozza ,
hogy a pályakezd ő gazdálkodói státuszt visszaélésszerűen használhassák ki. Erre tekintettel a
pályakezdőnek vállalnia kell, hogy a tulajdonszerzést ől számított 1 éven belül a föld helye
szerinti településen helyben lakónak fog min ősülni (azaz állandó bejelentett lakosként
életvitelszerűen fog tartózkodni), vagy a tulajdonszerzést ől számított 1 éven belül a föld helye
szerinti településen üzemközpontot létesít, és mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a
kiegészítő tevékenységet fog folytatni .

a 16. §-hoz

A tulajdon és birtokmaximumokat olyan mértékben indokolt megállapítani, amely a
jelenleg hatályos rendelkezésekkel összhangban áll (azaz nem diszkriminálja a földforgalmi
törvény hatályba lépést követ ően szerző személyt a korábbi törvény hatálya alatt szerz ő
személyhez képest), és fejlődési lehetőséget biztosít perspektívát kínálva ezáltal az adott
gazdaság megerősítésére, piaci pozíciójának növelésére . Mindazonáltal, figyelemmel a föl d
szűkös jószág mivoltára, olyan felső határt kell meghatározni, ami közép és hosszú távon a
jelenlegi nagyüzemi struktúráról a kis- és középbirtokok felé tolja el a birtokszerkeze t
súlypontját . Mindezt szolgálja a 300 hektárban megállapított földszerzési maximum, valamint
az 1200 hektárban megállapított birtokmaximum. Ezt összefoglalva a rendelkezés alapján a z
arra jogosult személy legfeljebb 1200 hektár területnagyságú földet birtokolhat, amelyb ő l az
arra jogosultnak legfeljebb 300 hektár lehet a tulajdonában (azaz egy példával szemléltetve :
ha 300 ha tulajdona van, akkor maximum 900 ha-t bérelhet hozzá, míg ha csak 150 ha a
tulajdona, akkor 1050 ha területet lehet még bérelni, de ha 400 ha a tulajdona – ilyen is lehe t
kivételes esetekben, pl . öröklés miatt –, akkor csak 800 ha-t bérelhet) .

Bizonyos, birtokpolitikai eszközökkel is preferált tevékenységek esetében 180 0
hektárban limitált kedvezményes birtokmaximumot javasolt meghatározni . Ezen esetek az
állattartáshoz szükséges takarmánytermő terület biztosítása, a vetőmag előállítás, valamint a
közös gazdálkodás .

A részarány-tulajdon megszerzése esetében rendelkezni kell arról, hogy az
aranykoronában megállapított részarány, hogyan számítható össze a hektárban meglevő
földterülettel annak érdekében, hogy a földszerzési és birtokmaximumok betartásr a
kerüljenek. Ezért a szerző fél tulajdonában és haszonélvezetében álló földterület hektárban
kifejezett térmértéke mennyiségének hússzorosát (ez egy viszonyszám : a földterületek
országos átlagos aranykorona értéke), valamint tulajdonában álló és megszerzésre kerülő a
részarány-tulajdon aranykorona értékét össze kell adni, melynek során az összeg legfeljeb b
6000 lehet .

A földszerzési, illetve birtokmaximumok a magyar állam, önkormányzat, bevett
egyház és annak belső egyházi jogi személye, valamint jelzálog-hitelintézet esetében ne m
kerülnek alkalmazásra figyelemmel ezen szervezetek szerzési szabályainak sajátosságaira. A
kényszerhasznosításba vont terület szintén nem számít bele a földszerzési, illetv e
birtokmaximumokba, biztosítva ezáltal, hogy a kényszerhasznosításra vállalkozó személ y
ezen egyébként közérdekű tevékenységével ne kerüljön hátrányos helyzetbe .



32

a 17. §-hoz

A jogbiztonság garantálása érdekében bizonyos esetkörökben szintén lehetővé kell
tenni a földszerzési maximumok meghaladásának lehetőségét . Ezek az esete k

a) a föld kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárolt,
b) a földön fennálló közös tulajdon megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdoni

hányadának megfelelő mértékű,
c) a földön fennálló házastársi (élettársi) vagyonközösség megszüntetésével a vol t

házastársak, illetve élettársak tulajdonába kerülő

azon földekre vonatkoznak, amelyek vonatkozásában a megjelölt élethelyzetek a földforgalm i
törvény hatályba lépésekor már fennálltak .

A kisajátítás során az állam olyan mértékben avatkozik be az érintett személ y
tulajdonviszonyaiba, hogy törekedni kell arra, hogy a kisajátítást megel őző helyzethez menné l
közelebb álló állapotba kerüljön az érintett . Előfordulhat ugyanis, hogy csak rosszabb
minőségű földet tud a kisajátítás során kapott ellenértékb ő l vásárolni, amely esetben lehetővé
kell tenni, hogy akár a földszerzési maximumot meghaladó földterület tulajdonjogáva l
rendelkezhessen.

A közös tulajdon megszüntetése birtokpolitikailag kívánatos és támogatandó folyamat .
Ennek során azonban előállhat olyan élethelyzet, hogy a tulajdonközösség megszüntetéséve l
az illető túllépné a földszerzési maximumot. Biztosítani kell tehát, hogy ez ne jelents e
akadályát a közös tulajdon megszüntetésének .

A házastársi és élettársi vagyonközösség sajátossága, hogy a vagyonközössé g
fennállása alatt szerzett közös vagyoni körbe tartozó vagyontárgyak akkor is közö s
tulajdonban állnak, ha egyébként az ingatlan-nyilvántartás szerint csak az egyik fél kerül t
tulajdonosként feltüntetésre . A vagyonközösség megszüntetésével merülhet fel tehát az a
probléma, hogy a megosztásra kerül ő föld a másik fél nevére kerül, aki viszont ezáltal
túllépné a földszerzési maximumot . A helyzet rendezésére kell kivétel szabályt megállapítani .

a 18-20. §-hoz

A birtokpolitikai preferenciák érvényre juttatásának egyik – a Tft-ben is alkalmazott –
eszköze az el ővásárlási jog intézménye . Ennek alkalmazása nem önkényes, az el ővásárlásra
jogosultak köre valamennyi esetben összhangban van a mezőgazdasági termelés
racionalitásaival, valamint a hazai birtokviszonyok sajátosságaival .

Nem áll fenn elővásárlási jog

a) a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel,
b) a közös tulajdon megszüntetését eredményező , a tulajdonostársak közötti adás-

vétel,
c) a mezőgazdasági termel ők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló

adás-vétel,
d) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a f ővárosban a főváros i

kerületi önkormányzat) által közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljából kötött adás-vétel
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esetén .

A családon belüli, azaz közeli hozzátartozók közötti vagyonmozgás, vagyis a családi
vagyon átrendezése során indokolatlan küls ő szereplők számára hozzáférést biztosítani .

A tulajdonközösségek megszüntetése olyan támogatandó cél, hogy az azt
eredményező adásvételbő l is indokolt kizárni harmadik személyeket .

A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatásának feltétele, hogy a földe t
meghatározott személy kapja meg, így fogalmilag sem helyénvaló el ővásárlási jog biztosítása .

Az önkormányzatok – a magyar állammal ellentétben – nem rendelkeznek kiemel t
ranghelyű elővásárlási joggal, így a közcélú földszerzésük során indokolt kizárni az az t
megakadályozni képes elővásárlási jogosultságot .

Az elővásárlásra jogosultak sorrendje :

1.) a magyar állam a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok -
politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkozás, illetve más közérdekű
cél megvalósítása érdekében ;

2.) közös tulajdonban álló föld nem tulajdonostárs számára történő eladás esetében a
földműves tulajdonostárs ;

3.) a földet használó olyan földm űves, aki helyben lakó szomszédnak, helyben lakónak
minősül, vagy akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon
a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése
szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom el ől el nem zárt
magánúton legfeljebb 20 km távolságra van ;

4.) a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föl d
eladása esetén az a földműves, aki a föld fekvése szerinti településen az el ővásárlási joga
gyakorlását megel őzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésének a
célja az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása, továbbá szántó, kert, sző lő,
gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az a földműves, aki számára a
tulajdonszerzés célja a földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék
előállítása és feldolgozása ;

5.) az olyan földműves, aki helyben lakó szomszédnak minősül ;
6.) az olyan földműves, aki helyben lakónak minősül ;
7.) az olyan földműves, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja

legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát
képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom el ő l
el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van .

A 2.), 4.)-7.) pontban meghatározott jogosulti csoportokon belül több jogosult
esetében az elővásárlásra jogosultak sorrendje a következ ő

1.) a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család tagja ,
2.) fiatal földműves .

A földszerzési jogosultságot nem indokolt földrajzi feltételekhez kötni, hiszen számo s
esetben előfordulhatna az, hogy nem lehetne eladni a földet, mert nem lenne az adott földrajz i
körön belül szerzési jogosultsággal rendelkez ő olyan földműves, aki azt megvásárolná,



3 4

tekintettel arra, hogy földvásárlásra kényszeríteni senkit nem lehet. Ezért javasolt elővásárlás i
jogosultságként rögzíteni a helyben lakást, valamint a 20 km távolságon belüli elhelyezkedést ,
ami végső esetben lehetővé teszi, hogy távolabbról érkező személy vásárolja meg a földet, h a
az más helyinek nem kell (hiszen nem élt elővásárlási jogával) .

Az állattartó telep működtetését, valamint a tényleges állatlétszámot hatósági
bizonyítvánnyal kell igazolni a visszaélések megakadályozása érdekében .

A földet használó földműves alatt azt a földművest kell érteni, aki legalább 3 év e
használja a földet, valamint azt a föld kényszerhasznosítójaként jelöltek ki .

A földforgalom gyakorlatában az elővásárlási jog gyakorlásának megakadályozására
bevett módszer, hogy több földet egységes vételáron kínálnak eladására, holott azok ne m
képeznek gazdasági egységet . Ennek kiküszöbölésére ilyen együttes értékesítésre akko r
kerülhet sor, ha földek egymással szomszédosak, vagy egy mezőgazdasági üzemközpontho z
tartoznak .

a 21-33. §-hoz

A föld tulajdonjoga megszerzésének eljárása a következő .

A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlato t
egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásátó l
számított 8 napon belül – a földforgalmi törvényen alapuló elővásárlási jog jogosultjaival a
föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a f ővárosban a fővárosi kerület i
önkormányzat) jegyz ője útján a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésse l
hirdetményi úton közölnie kell, továbbá a más törvényen és a megállapodáson alapuló
elővásárlási jog jogosultjaival közvetlenül közölni kell . Az adás-vételi szerződésnek a vevő
részéről tartalmaznia kell a kötelezettségvállaló nyilatkozatokat is, vagy azokat az adás-vétel i
szerződéshez csatolni kell . Nem kell a szerződést az elővásárlásra jogosultakkal közölni, ha az
elfogadott vételi ajánlat az első helyen álló el ővásárlásra jogosulttól érkezett .

Az elővásárlási jog jogosultja a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztését követő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jegyzőné l
személyesen tehet az adás-vételi szerződésre elfogadó, vagy az el ővásárlási jogáról lemondó
jognyilatkozatot . A földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a
földalapkezel ő szervezet képviseletében eljáró személy átadja a jegyz őnek. Az elővásárlás i
jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az el ővásárlásra jogosult a határidőn belül nem
nyilatkozik . A jegyző köteles az elfogadó jognyilatkozat személyes átvételekor az
elővásárlásra jogosult személyazonosságát ellen őrizni az elfogadó jognyilatkozatban szereplő
természetes személyazonosító adatoknak a személyazonosító okmányban foglalt adatokka l
való összevetésével, továbbá az el ővásárlásra jogosultat megnyilatkoztatni arról, hogy az
elfogadó jognyilatkozaton szerepl ő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el . Ha a jegyző
megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó el ővásárlásra jogosulttó l
származik, ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton az aláírásával igazolja, és azt átveszi . Ha a
jegyző azt állapítja meg, hogy az elfogadó jognyilatkozat nem az azt átadó személyt ő l
származik, a jegyző az elfogadó jognyilatkozat átvételét megtagadja, és ennek tényét ,
valamint okát az elfogadó jognyilatkozaton rögzíti . Az elfogadó jognyilatkozatot legalább
teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és meg kell jelölni az el ővásárlási
jogosultság jogalapját, továbbá ha az el ővásárlási jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az
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elővásárlásra jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyé n
gyakorolja az elővásárlási jogát . Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a
kötelezettségvállaló nyilatkozatokat, vagy azokat a jognyilatkozathoz csatolni kell . Az
elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is .
Az államot megillet ő elővásárlási jog gyakorlása esetén a földalapkezel ő szervezetnek meg
kell jelölnie a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti mely földbirtok-politikai irányelv ,
illetve milyen közérdekű cél megvalósítása érdekében gyakorolja az állam nevében az
elővásárlási jogot .

Az eladót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az elővásárlásra jogosult
határidőn belül tesz meg, és a jognyilatkozatában az adás-vételi szerz ődést magára nézve
teljes körűen elfogadja .

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határid ő leteltét követő 8 napon belül a
beérkezett, illetve az átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adás-vétel i
szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi az elad ó
részére, ha az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyás a
alól, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából .

A földforgalmi törvény szabályozási újítása, hogy a földszerzést főszabályként
hatósági jóváhagyáshoz köti . Az eljáró hatóság ellenőrzi a földszerzési jogosultság meglété t
és a szerzési feltételek fennállását, valamint megállapítja az el ővásárlási joggal él ő személyét .

Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása

a) a magyar állam tulajdonszerzéséhez ,
b) a magyar állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez ,
c) a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történ ő átruházásához ,
d) a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához ,
e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdo n

megszűntetésére kerül sor,
fi a mezőgazdasági termel ők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósul ó

adás-vételhez ,
g) a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez ,
h) önkormányzat, bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye, valamint

jelzálog-hitelintézet tulajdonszerzéshez .

A mezőgazdasági igazgatási szerv köteles egy el őzetes „érvényességi szűrést” végezni
az elővásárlási jog gyakorlása céljából kifüggesztett adás-vételi szerződés, és a beérkezett
elfogadó jognyilatkozatok tekintetében . Az előzetes érvényességi szűrés indoka az, hogy
feleslegesen ne kerüljenek az okiratok a helyi földbizottság részére megküldésre, ha azokbó l
egyértelműen megállapítható, hogy olyan jogi fogyatékosságban szenvednek, amihez joghatá s
nem fűződhet, ergo a jóváhagyást egyértelműen meg kell tagadni .

Ha az előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadj a
meg az adás-vételi szerz ődés jóváhagyását, és több el ővásárlásra jogosult nyújtott be elfogad ó
jognyilatkozatot, a mezőgazdasági igazgatási szerv az elővásárlásra jogosultakat a törvény
által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket készít . A jegyzékkel és a
rendelkezésére álló okiratok másolatának megküldésével a mez őgazdasági igazgatási szerv
haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából .
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A helyi földbizottság — a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a
beérkezésétől számított — 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerz ődés jóváhagyásának
megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását . A helyi
földbizottság véleményt nyilvánít az ajánlattevő személy, valamint az elővásárlási
nyilatkozatot tevő személyek szerzésér ő l . A helyi földbizottság vétójoggal rendelkezik, aza z
támogatásának hiányában a mez őgazdasági igazgatási szerv köteles elutasítani a jogügyle t
jóváhagyását .

A helyi főldbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb
ismeretei alapján, különösen a következ ő szempontok szerint értékeli :

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére ;
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatályba lépése el ő tt megállapodtak a

tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerz ődést csak a jelen eljárás keretében
léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételéve l
hatályba ;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő ,
illetve a jegyzék szerinti, az els ő helyen álló el ővásárlásra jogosult, vagy ha több el ővásárlásra
jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés, és a kötelezettségvállalások teljesítésére ,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jöv őben az elővásárlási jogát

visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föl d

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

a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától .

Fontos, hogy a helyi földbizottság az értékelést köteles azonos szempontok szerint, a
jegyzékben szerepl ő összes elővásárlásra jogosult, és az adás-vételi szerz ődés szerinti vevő
vonatkozásában elvégezni . Ennek hiányában ugyanis nem lenne értelme a törvény által
meghatározott elővásárlási sorrendnek. Vagyis ha a helyi fő ldbizottság pl . az 5 elfogadó
jognyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult esetében a sorrendben az utolsót támogatja, de a z
ezt megelőző rangsorban lévőkrő l „hallgat” akkor elveszti értelmét a törvény által felállítot t
rangsor, ami súlyos jogbizonytalanságot keltene . Az értékelés természetesen nem zárja ki azt ,
hogy a helyi földbízottság több elővásásra jogosultat támogasson . 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 vevőve l
támogatja-e az adás-vételi szerződés jóváhagyását .

A tervezet alapján a mez őgazdasági igazgatási szerv kötve van a helyi földbizottság
állásfoglalásához a következők szerint :

- ha a földbizottság nemleges állásfoglalást ad ki, akkor a szerz ődést nem hagyhatj a
jóvá a hatóság ;

- ha a földbizottság pozitív állásfoglalást ad ki, akkor a szerz ődés jóváhagyását még
megtagadhatja a törvényben foglalt esetek fennállásakor a hatóság ;

- ha a földbizottság „hallgat”, akkor a hatóság egy alkalommal — újabb 15 napo s
határidő kitűzésével — felhívja a földbizottságot az állásfoglalásának kiadására, ha ez t
követően sem ad ki állásfoglalást, a hatóságnak meg kell tagadnia a jóváhagyást .
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A mezőgazdasági igazgatási szervnek – az adás-vételi szerződés jóváhagyását
támogató helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére – meg kell tagadnia az adás-vétel i
szerződés jóváhagyását, ha

a) utóbb megállapítja, hogy már az vizsgálat eredményeként az adás-vételi szerz ődés
jóváhagyása megtagadásának lett volna helye ;

b) a helyi földbizottság által támogatott elővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal ,
illetve az adás-vételi szerz ődés szerinti vev ővel szemben megállapítja, hogy az adás-vétel i
szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére, vagy a felek már a törvény
hatályba lépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerz ődést
csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személ y
jognyilatkozatának megtételével hatályba, vagy az adás-vételi szerződés jóváhagyása eseté n
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, akko r
valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult nem alkalmas az adás-vételi szerződés, és a
kötelezettségvállalások teljesítésére, vagy olyan jogi helyzetet nyer el, amelynek révén a
jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja ;

c) a birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítás i
kötelezettség megsértése miatt az ingatlanügyi hatóság – az adás-vételi szerz ődés közlését
megelőző 5 éven belül – jogerősen földvédelmi bírságot szabott ki ;

d) az adás-vételi szerződés közlését megel őző 5 éven belül földhasználati díjtartozása ,
illetve adó- vagy más köztartozása áll fenn .

A mezőgazdasági igazgatási szerv – az adás-vételi szerződés jóváhagyását támogató
helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére – megtagadhatja az adás-vételi szerződés
jóváhagyását, különösen, h a

a) a helyi földbizottság által támogatott elővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal ,
illetve az adás-vételi szerződés szerinti vevővel szemben megállapítja, hogy indokolhat ó
gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát, vagy a z
ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban és az aránytalansággal a vev ő
elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától, vag y

b) az adás-vétel ésszerűtlen birtokszerkezetet eredményezne .

Ha az adás-vételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása aló l
és több, azonos ranghelyen álló el ővásárlásra jogosult tett elfogadó jognyilatkozatot, vagy a
mezőgazdasági igazgatási szerv több, azonos ranghelyen álló el ővásárlásra jogosult javára
hozhatna jóváhagyó döntést, akkor ezen el ővásárlásra jogosultak közül az eladó választás a
szerinti jogosult lép az adás-vételi szerz ődés szerinti vevő helyébe. Az engedélyezési eljárá s
során – a helyi földbizottság állásfoglalásának beérkezése napját követ ő naptól számított 8
napon belül – a mezőgazdasági igazgatási szerv az eladót 15 napos határid ővel felhívja a
választási jogának gyakorlására. Az eladónak teljes bizonyító erejű magánokiratba kel l
foglalnia a nyilatkozatát arról, hogy a több, azonos ranghelyen álló el ővásárlásra jogosultak
közül melyik jogosulttal kíván szerződni. Ha az eladó a meghatározott határidőn belül nem
nyilatkozik, és e határidőn belül a határidő meghosszabbítását sem kéri, a több, azono s
ranghelyen álló el ővásárlásra jogosultak közül – a határid ő lejártát követő naptól számított 5
napon belül – a mezőgazdasági igazgatási szerv jelöli ki azt az el ővásárlásra jogosultat, aki a
vevő helyébe lép .
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Ha az elutasítási okok nem állnak fenn, és mez őgazdasági igazgatási szerv jóváhagyj a
az adás-vételi szerződést a jegyzék szerinti sorrend alapján els ő helyen álló vagy a kijelölt
elővásárlásra jogosulttal, akkor az adás-vételi szerződés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra
jogosult lép be . A jóváhagyásról a mezőgazdasági igazgatási szerv – a helyi földbizottsá g
állásfoglalásának beérkezése napját követ ő naptól számított 15 napon belül – önálló
határozatot hoz, és ezzel egyidej űleg az adás-vételi szerződést záradékkal látja el . A záradék
tartalmi elemeit a törvény külön meghatározza, attól függően, hogy ha elővásárlásra jogosul t
lép a vevő helyébe, vagy ennek hiányában a kifüggesztett adás-vételi szerz ődés szerinti felek
közötti szerződést hagyja jóvá . Ezen garanciális elemekkel – plusz a biztonsági kellékekkel -
rendelkező szerződés kerülhet a földhivatalhoz benyújtásra .

A mezőgazdasági igazgatási szerv a jóváhagyó, illetve az elutasító határozatát közli az
eladóval, az adás-vételi szerződés szerinti vevővel, valamint azokkal az el ővásárlásra
jogosultakkal, akik az adás-vételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot tettek, továbbá a
helyi földbizottsággal .

A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben közigazgatási úton ninc s
jogorvoslat, azonban a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhet ő .

a 34. §-hoz

A Tft . 2013 . január He óta hatályos rendelkezéseihez hasonlóan indokolt rendezni a
haszonélvezeti jog, valamint a használat jogának szabályait . Ez alapján semmis a
haszonélvezeti jog, illetve a használat jogának szerz ődéssel történő alapítása, kivéve, ha a
szerződés közeli hozzátartozó javára alapít ilyen jogot . A közeli hozzátartozók között
szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, valamint a használat jogának esetében f őszabályként
a tulajdonszerzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A haszonélvezeti jog,
valamint a használat jogának alapításáról szóló szerződés legfeljebb 20 év lehet . A
haszonélvezeti jog, valamint a használat jogának megszerzésének megengedett mérték e
tekintetében a földszerzési maximumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
megengedett mérték megállapítása során a haszonélvezeti jogot, valamint a használat jogát a
szerző fél tulajdonában álló föld területnagyságának beszámításával kell figyelembe venni . A
haszonélvezeti jog, valamint a használat jogának alapításáról szóló szerződés
érvényességéhez nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

Budapest, 2013 . május 22 .

`' Font Sándor
elnök
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