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Kedves Olvasó!

Még az is elôfordulhat, hogy könnyebb föl-

det osz tani, mint a földrôl gondoskodni. 

Mert karó kat leverni a parcella végében való-

ban egy sze rûnek tûnik. De a földdel bán ni, 

és a stra té giai fontosságú földtulajdon lás 

kér dé seit rendezni legalább akkora felelôs-

ség. Magyar ország 2002. december 13-án 

álla po dott meg az Európai Unióval az ag rár-

in teg rá ció feltételeirôl. E naptól kezd ve a 

szak em be rek azon fáradoznak, hogy mezô-

gaz da sá gun kat hozzáigazítsák a nagy egész-

hez, és segítséget nyújtsanak a gazdáknak 

az eligazodásban. Tudnunk kell, hogy a csat-

la ko zás nemcsak lehetôségekkel, de köte le-

zett sé gek kel is jár. A földet nem elég meg-

mû vel ni, de az ingatlan-nyilvántartásba is 

be kell jegyezni, a támogatást igénylô föld-

használók parcella-szintû nyilvántartása 

pedig a legfontosabb kérdések közé tarto-

zik ott, ahová Magyarország megváltotta 

a menet je gyét. Ahhoz, hogy tisztán lássuk 

hely ze tün ket, a földet is „láthatóvá” kell ten-

ni, csak így tudunk modern földbirtok-po li-

ti kai döntéseket hozni. Ha a hazai föld ügyi 

igazgatás, a földvédelem és az agrárintéz mé-

nyek fejlesztését komolyan vesszük a csatla-

ko zás elôtti idôszakban, könnyebb dolguk 

lesz a magyar gazdáknak az Európai Unió-

ban. E célt szolgálja a földügy hátterével fog-

lal ko zó szakmai összeállítás.
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Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyama-

ta – az elmúlt évek és a közeljövô várható 

ese ményeit, feladatait tekintve – az érintett 

orszá gok, így hazánk számára is döntô fon-

tos ságú. A 2002. december 13-án lezárult 

csat la ko zá si tárgyalások eredményeképpen 

vég le ges sé váltak azok a feltételek, amelyek 

tel je sí té sé vel a magyar gazdák is az Európai 

Unió mezôgazdaságának tevékeny résztve-

vôi lehetnek.

Az EU nem a tagállamok nemzeti politi-

kai rend sze ré tôl elszigetelt, független rend-

szer, hanem olyan államszervezeti közösség, 

amely az integrációs folyamat elôrehaladtá-

val egyre szorosabb kapcsolatba kerül a nem-

ze ti politikai intézményekkel. A két rend szer 

közötti kapcsolódás és a kölcsönös ha tás me-

cha niz mus elengedhetetlen a közössé gi intéz-

mé nyek és a csatlakozási folyamat kiteljesí-

téséhez.

A csatlakozással a tagállamok hatás kö-

re ik néhány ele mét átruházzák az unióra. 

A kö zös ségi jog tehát feltétlen elsôbbséget 

élvez a tag ál la mi jog sza bá lyok kal szemben, 

ami azt jelen ti, hogy egy-egy késôbb kelet-

kezett nem zeti jog sza bállyal a tagállam a 

közös ségi jog anyag ha tályát nem ronthatja 

le, nem írhat ja felül. Amikor az európai uniós 

csat la ko zás sal kap cso la tos életviszonyok jogi 

sza bá lyo zá sá nak ala ku lá sát vizsgál juk, elsô-

sor ban azt kell átte kin te nünk, hogy azokról 

a közösségi szabályozás rendelkezik-e, s ha 

igen, akkor hogyan.

A csatlakozásra való felkészülés összetett 

és történelmi összehasonlításban is egyedül-

ál ló tevékenységsorozat, amely a földügyi 

igaz ga tás egészét érinti. A csatlakozás föld-

ügyi vonat kozásai kapcsán három momen-

tum különös figyelmet érdemel. Ismerni kell 

az intéz mény rendszert és annak közösségi 

pár hu za mait; át kell tekinteni a termôföld 

tulaj don jo gá nak megszerzésére vonatkozó 

hazai és közösségi szabályozást; és említést 

kell tenni a területalapú uniós agrártámoga-

tá sok feltételrendszerének néhány sajátos 

elemérôl.

I.  Bevezetés
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1.  A földügyi igazgatás 
felépítése, feladata

A földügyi igazgatással minden állampolgár 

– élete során akár többször is – kapcso lat-

ba kerül. A földügyi igazgatás meghatá ro zó 

szer ve ze ti eleme a földmûvelésügyi tárca irá-

nyí tá sa alatt tevékenykedô földhivatal. Az 

ál lam igaz ga tás keretében mûködô föld hi va ta-

li szer ve zet 116 körzeti és 20 megyei szintû 

(ebbôl egy a Fôvárosi Földhivatal) szervezeti 

egy sé get magában foglaló hálózat.

A földügyi szakigazgatás olyan gyûjtôfoga-

lom, amely a következô szakirányokat integ-

rál ja:

• földmérés (kataszter); 

• földminôsítés, földvédelem; 

• földhasználati nyilvántartás, ingatlan-nyil-

ván tartás. 

A felsorolt szakirányokhoz kapcsolódó állam-

igaz gatási feladatok, valamint az azok végre-

haj tásával megbízott korábbi szervezetek 

(földmérési felügyelôségek, földbirtok-politi-

kai szervezet, telekkönyv) integrációjával a 

há rom évtizeddel ezelôtt kialakított – és a 

rend szer vál tás idôszakában korszerûsített 

– intéz ményi háttér megfelelôen idomul a 

hatá lyos jog sza bá lyok hoz és az uniós tagság 

köve tel mé nyei hez. A szervezet intézmény há-

ló za tá nak decentralizáltsága a szolgálta tó 

állam ideáját szolgálja, és hordozza a neut rá-

lis közigazgatás uniós követelményei teljesí té-

sé nek garanciáit. A széles felhasználói kör és 

a kap csol ha tó adatrendszerek igénye kor sze-

rû gon dol ko dást és modern technikai meg ol-

dá so kat feltételez. Az eddigi fejleszté sek a 

föld hi va ta lok elek tro ni kus ügyintézését tet-

ték lehetôvé. A helyi hiva tali adatbázisokat 

orszá gos adatátviteli háló zat kapcsolja össze, 

ehhez engedéllyel rendel kezô külsô fel hasz ná-

lók (közjegyzôk, bankok, ügyvédek, önkor-

mány za tok stb.) kap cso lód hat nak. A szá mí tó-

gép pel támogatott munkavég zés a föld ügyi 

igaz ga tás területén ma már lét kér dés.

A földügy fontos eleme a Földmérési és 

Táv ér zé ke lé si Intézet (FÖMI) is, amely a szak-

ág ope ra tív és kutatás-fejlesztési fela da ta it 

ellá tó, kiterjedt hazai és nemzetkö zi kap cso-

la tok kal rendelkezô bázisintézmé nye. A FÖMI 

a hát tere a földméréssel, a tér ké pé szet tel, a 

foto gram metriával, a táv ér zé ke lés sel, a koz-

mi kus geodéziával összefüggô tudo mány te rü-

le tek mûvelésének, illetve az eze ket támo ga tó 

infor ma ti kai (térinformatikai) hazai fej lesz té-

sek nek, továbbá az eredmé nyek mielôb bi gya-

kor lati alkal mazásának. Az inté zet lát ja el a 

föld hi va tali informatika köz pon ti rend szer felü-

gye le tét, biztosítja annak fej lesz té sét is.

II.  A földügyi igazgatás és az 
EU-követelmények
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2.  Harmonizáció a közösségi 
szabályozással

Az Európai Unió közösségi joga (közössé-

gi vív má nyok – Acquis Communautaire, a 

további ak ban: Acquis) még alapelvi szinten 

sem ter jedt ki a földügyi igazgatás kérdései-

nek rendezésére, ennek szabályozását a 

tag ál la mok hatáskörébe tartozó feladatnak 

tekin ti. Ez azt jelenti, hogy nem beszélhe-

tünk egységes minta szerinti európai földü-

gyi szer ve zet rôl. Az egyes tagállamokban 

külön fé le hagyo mányú, más-más történeti 

fej lô dé sen átment intézmények látják el a 

föld ügyi igaz ga tá si feladatokat.

A nemzetközi szerzôdések, amelyekkel 

a csat la koz ni kívánó országok – köztük 

Magyar or szág – elkötelezték magukat, köz-

vet le nül nem vonatkoznak a földügyi szak-

igaz ga tás ra, csupán magukban foglalják az 

azt köz vet ve érintô általános elveket. Az 

Embe ri Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 

17. cik ke például szól a vagyon birtoklá sá ról; 

a tulajdonjog minden formájáról; az állam pol-

gá rok, a jogi személyek és az állam tulaj do-

ná nak egyenjogúsításáról, e jogok tör vé nyi 

védelmérôl; az egyforma törvényi tulaj don 

tartalmi garanciájáról; az öröklés ga ran ciá-

já ról. Ehhez kapcsolódik az ingatlanszerzé-

si jog és e jog megtartása, illetve igazságos 

kor lá to zá sa, kisajátítása, valamint érvényre 

juttatása.

Hasonlóan rendelkezik az emberi jogok és 

az alapvetô szabadságok védelmérôl szóló 

Európai Egyezmény elsô kiegészítô jegy zô-

köny vé nek 1. cikke is: „minden természetes 

és jogi személynek joga van javai tiszteletben 

tar tá sá hoz és senkit sem lehet tulajdonától 

meg fosztani”. A nemzetközi szerzôdésekben 

hasonlóképpen szükség van a további jogok 

védelmét szolgáló nyilatkozatokra, például: 

jog az információkhoz, a gazdasági fellendü-

lés re, azaz jog a vállalkozásra, egyesületek 

lét re ho zá sá ra, a magánélet védelmére, a fog-

lal ko zás szabad megválasztásához.

Ebbôl kitûnik, hogy egyrészrôl a tulajdon 

garanciája – amely jog a szabadságra – csak 

a többi szabadsággal együtt teljes, másrész-

rôl a további jogokat ki kell egészíteni a 

tulaj don jog garanciáival, fôleg az ingatlantu-

laj do né val.

Az ENSZ Európai Gazdasági és Szociális 

Tanácsának Gazdasági Bizottsága (UN ECE) 

elfogadott egy – több közép- és kelet-euró-

pai ország által szorgalmazott – tanul mányt 

(a továbbiakban: irányelvek), amelyben a csat-

la koz ni szándékozó országok részére aján lás-

ként meghatározták azokat a felté te le ket és 

alapelveket, amelyek a földügyi igaz ga tás 

infor má ciós rendszerének kiépíté sé ben, a 

tulaj don jog és más jogok nyilvántar tá sá nak 

meg ol dá sá ban nyújtanak segítséget.

Az irányelvek hangsúlyozzák, hogy a csat-

la koz ni szándékozó országok a nyugat-euró-
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pai államok számos tapasztalatát hasznosít-

hat ják, de a saját rendszerüket csak a saját 

szociá lis, gazdasági és kulturális feltételeik 

alap ján tudják létrehozni, illetve tökéletesí-

te ni. Az irányelvek olyan integrált informá-

ciós rendszer felállítását ajánlják, amelyben 

a földekrôl szóló technikai és jogilag kö te-

le zett információk formális regisztrálá sa 

csak egyetlen közjogi intézmény felügye le-

te, ellenôrzése és kezelése alatt áll, azaz a 

fela dat nem oszlik meg kettô – vagy több 

– minisz té rium, illetôleg hivatal között. Az 

irány el vek óva intenek a kettôs rendszer 

be ve ze té sé tôl bármely területen (Magyar or-

szá gon a kettôs rendszer 1980-tól gyakor la-

ti értelemben is megszûnt), mivel az a szük-

sé ges nél több erôfeszítést és bonyolultabb 

meg ol dá so kat igényel.

Az európai uniós tagságért pályázó 

orszá gok ban az ingatlanokkal kapcsolatos 

igaz ga tás hatásköri rendszerét az egyez-

ményben fog lal tak kal is szembesíteni kell. 

Elemzések alap ján megállapítható, hogy a 

magyarországi ingat lan-nyilvántartás jogi 

háttere – azáltal, hogy bírói jogorvos latot 

biztosít a tulaj don szer zés sel kapcsolatos 

földhivatali eljá rá sok ban – teljesíti az egyez-

mény említett elô írá sát, továbbá megfelel 

az irányelvek szem pont rend sze ré nek is. Ezt 

bizonyítja az a 2003 feb ru ár já ban – a Világ-

bank és az ENSZ FAO pénz ügyi segítségével, 

valamint az Euro Geographics és több európai 

civil szak mai szervezet eszmei támo ga tá sá-

val – elin dult projekt is, amelynek kere té ben 

Ingat lan-tulajdonjogi és földpiac-fej lesz tési 

tu dás köz pont nyílt Buda pes ten, a Földmû-

ve lés ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

gon do zá sá ban. A pályázaton elnyert lehetô-

ség alap ján létrehozott központ az unióhoz 

csat la ko zó, valamint a balkáni országok irá-

nyá ban teljesít „missziót”, s ez a magyar or-

szá gi földügyi szakigazgatás jogi és gyakor-

lati megoldásainak nemzetközi elismerését 

jelen ti. (Ez az elismerés még akkor is jogos, 

ha a földhivataloknál – elsôsorban kapacitás-

hiány miatt – egyelôre határidô-problémák 

mu tat koz nak.)

A magyar földügyi igazgatás az ENSZ és 

az Európai Unió vázolt szempontrendsze rét 
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már évekkel ezelôtt „lefordította a sa ját 

nyelvére”, és ehhez igazította szakmai stra-

tégiáját, programjait. A megvalósí tás az 

Acquis hazai átvételével összefüggô intéz-

ményfejlesztési nemzeti program (ANP) 

keretében történik. A szakterület a nem zet-

kö zi trendeket figyelve igyekezett – év szá za-

dos hagyományaihoz híven – felzárkózni az 

euró pai, sôt a világszínvonalhoz. Az intéz-

mény fejlesztés mint az EU által meghatáro-

zott fogalom és feladat a földügy számára 

a meg lé vô alapokra történô további építke-

zést jelenti.

Az ANP végrehajtása részfeladatokra, 

pro jek tek re bontott formában a földügyi 

igazgatás (földügy és térképészet) napi fela-

da ta ként jelenik meg. E feladatok tekin te té-

ben sür ge tô kényszert jelent az a tény, hogy 

a szak te rü let infrastrukturális szolgáltatáso-

kat nyújt más, ugyancsak az  uniós elvárá-

sok által determinált tevékenységekhez. 

Ezek az álla mi adatok képezik a továbbiak-

ban a rára kó dó többletinformációk, további 

te ma ti kák megbízható alapját.

Az ANP agrárfejezetének VIII. alfejezete 

fog lal ja össze a földügy és térképészet terén 

adó dó soron kívüli feladatokat. Az eddig 

elvég zett munkát és annak eredményeit érté-

kel ve meg ál la pít ha tó, hogy a földügyi igaz ga-

tás kapcsán meg fogal ma zott prognózisok 

helyes nek bizonyultak, és a korábban meg-

kez dett fejlesztések is jól követik a nemzet-

közi moz gásokat, azokkal harmonizálnak.

A következôkben a földügy feladatrend-

szerébôl kiemelve két olyan – közérdeklô-

désre számot tartó – területet mutatunk be, 

amely közvetlen hatást gyakorol a mezôgaz-

daság szereplôire, meghatározó jelentôségû 

a termôföld védelme, minôsítése, birtoklá sa, 

továbbá a területalapú közösségi agrár tá mo-

ga tá sok igénylése, elnyerése és ellenôrzése 

tekintetében.
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Az Európai Unióban a termôföld a tagálla-

mok által eltérô mértékben és eszközökkel 

sza bályozott árupiac tárgya. A Római Szer zô-

dés (a továbbiakban: szerzôdés) 295. cik ke 

szerint „a szerzôdés nem érinti az egyes tag-

ál la mok ban fennálló tulajdoni rendet”. Lát ha-

tó tehát, hogy a közösségi jog nem terjed ki 

a földjogi viszonyok rendezésé re, bizonyos – 

a következôkben ismertetésre kerülô – kité-

te lekkel a tagállamok hatáskörében hagyta 

ennek szabályozását.

1.  Földvédelem, földminôsítés

A termôföldek védelmére, használatára és 

a föld minôsítésre vonatkozó magyarországi 

sza bá lyo kat a termôföldrôl szóló 1994. évi 

LV. tör vény (a továbbiakban: földtörvény) 

tar tal maz za. Ennek elôírásai többek között 

meg ha tá roz zák a termôföldek más, azaz 

nem mezô- és erdôgazdasági célra törté nô 

idô le ges és végleges felhasználásának sza bá-

lya it; az ilyen esetekben fizetendô földvédel-

mi járulék mértékét; valamint a termôföldek 

föld hivatali engedély nélkül történô, más 

célú felhasználása esetén követendô eljárás 

sza bá lya it. A földminôsítés területén a tör-

vény elôírja azokat a szabályokat, amelyeket 

a ter mô föl dek aranykoronában nyilvántar-

tott ka tasz te ri tiszta jövedelmének megálla-

pí tá sa során követni kell.

A hazai földvédelmi szabályokhoz hasonló 

elô írás az unió tagországaiban még tagálla-

mi szinten is csak elvétve akad, közösségi 

jog anyag pedig egyáltalán nem rendelkezik 

az egyes országok ezzel kapcsolatos teen dôi-

rôl. A földminôsítésre vonatkozóan – mivel 

a ter mô földek után fizetendô adó alapját ez 

képe zi – ugyan léteznek elôírások a Közös-

ség tag államaiban, ám azok országonként 

elté rôk.

2.  A termôföld tulajdon-
jogának megszerzésére 

vonatkozó szabályok

A földtörvény szerint külföldi jogi és magán-

sze mély, valamint belföldi jogi személy ter-

mô föld tulajdonjogát nem szerezheti meg, 

belföldi magánszemély pedig legfel jebb 300 

hektár nagyságú, vagy 6000 arany ko ro na 

(Ak) kataszteri tiszta jövedelmû ter mô föld 

tulaj don jogát szerezheti meg Magyar or szá-

gon. Ezek az elôírások elôreláthatóan még 

7–10 évig változatlanok maradnak. A csatla-

ko zá si tár gya lá sok eredményeként az Euró-

III.  A termôföldre
vonatkozó szabályozás
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pai Unió és a tagjelölt Magyar Köztársaság 

kö zött megállapodás született arról, hogy a 

csat la ko zás tól kezdôdôen hétéves átmene ti 

idôszak áll fenn a földtulajdon megszerzésé-

re vonatkozóan. Ezt követôen az átmene-

ti ren del ke zés alapjául szolgáló okokat az 

illetékesek felülvizsgálják, s amennyiben az 

indo kolt, az idôszak további három évvel 

meg hosszab bít ha tó. Az átmeneti idôszak 

alatt Magyar ország fenntarthatja azokat a 

nem ze ti jog sza bá lya it (a földtörvényben fog-

lal ta kat), amelyek a külföldi természetes és 

jogi szemé lyek, illetôleg a belföldi jogi szemé-

lyek magyar országi mezôgazdasági termô-

föld tu laj don-szerzését korlátozzák.

A tôkeáramlás szabadsága kiterjeszté sé-

nek követelményét figyelembe véve ugyan-

akkor hazánk vállalta azt, hogy az úgyneve-

zett ön fog lal koz ta tó farmerek esetében nem 

érvé nye síti az átmeneti idôszakra vonatkozó 

meg ál la po dás rendelkezéseit, ezek a far-

me rek a csatlakozás kezdetétôl a bel föl di 

ter mé sze tes személyekkel azonos módon 

és mér ték ben vásárolhatnak ter mô föl det 

Magyar országon. A megálla po dás értel mé-

ben viszont az Európai Unió tag or szá gai nak 

állam pol gá rai közül a hazánkban le te le pe-

dô önfog lal koztató farmerek csak abban az 

esetben jogosultak földvásárlásra, ha legá li-

san és folyamatosan három évet már tartóz-

kod tak Magyar országon, és ezen idôszak 

alatt föld mû ve lés sel foglalkoztak.

Az elôbbiek érvényre juttatása érdekében 

tehát némiképp módosítani kell az erre vonat-

ko zó hazai törvényi szabályozást, mi vel 

annak jelenlegi elôírásai nem teszik lehetôvé 

a meg ál la po dás ban foglaltak végrehajtását. 

Jog har mo ni zá ciós kötelezettségünk teljesíté-

se során azon ban biztosítékokat kell terem-

te ni annak érde ké ben, hogy a szûkösen ren-

del ke zés re álló és más országok földáraihoz 

ké pest olcsó hazai termôföld ne legyen tár-

gya a kül föl di ek nyerészkedési célzatú föld vá-

sár lá sá nak. Azt is el kell érni, hogy ne kerül-

jön veszély be a mezôgazdaságból élô magyar 

állam pol gá rok megélhetése.

Az Európai Unióban a földjogi viszonyok 

ren de zé sé ben – mint azt korábban kifej tet-

tük – alap ve tô en a nemzeti szuverenitás elve 
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ér vé nye sül. Ez a szuverenitás azonban a ter-

mô föld tulajdonszerzése tekintetében nap-

jaink ra – minôségi fordulattal – megválto-

zott. A Közös Agrárpolitika (Common 

Agricultural Policy, KAP) a tagállamok föld-

viszo nyai ra alakító hatást gyakorolt.

A földviszonyok tagállami hatáskörbe tar-

to zó rendezését elsôként a szerzôdésnek 

a lete le pe dés és vállalkozás szabadságára 

vonat ko zó elôírásai korlátozták. A Római 

Szer zô dés III. cím 2. fejezetének 43. cik-

ke sze rint ugyanis tilos a Közösség más 

orszá gai ban honos külföldiek nemzeti alapú 

disz kri mi ná ció ja, azaz a földszerzésnél és -

hasz no sí tás nál a hazai állampolgárokat meg-

il le tô vel azonos elbánást kell biztosítani a 

többi tag or szág állampolgárai számára.

A szerzôdés 44. cikke ugyanakkor korlá-

to zást is beiktatott a tagállami illetôségû 

kül föl di ek földigényeinek a fogadó tagál-

lam ré szé rôl történô teljesítésérôl. Eszerint 

a kül föl di ek földigényei csak a KAP alapelvei-

vel össz hang ban teljesíthetôk.

A tagállamok korábban említett földjogi 

szuverenitásának korlátozásában a szerzô-

dés III. címében a „Tôke és fizetések” címû 4. 

fejezet új szabályozása, valamint az Európai 

Bizottság által ahhoz közlemény formájá-

ban csatolt jogértelmezés hozott fordu-

latot. Ennek lényege, hogy még az egyenlô 

elbánás elvének tagállami szavatolása sem 

elégséges a közösségi jog követelményé-

nek teljesítésé hez, ha a tulajdonszerzésre 

(földhaszonbér let re) vonatkozó elôírások 

a tôkemozgás sza bad sá ga szempontjából 

hátrányosak. Az elô írás tehát a KAP szem-

pontjait alkotmá nyo san is alárendeli a 

szabad tôkeáramlásnak. 

Összefoglalva: a hatályos szerzôdés tar tal-

mi lag kiiktatja a tulajdoni rend, ezen belül a 

termôföld tulajdona és haszonbérlete szuve-

rén szabályozásának tagállami hatáskörét, 

és helyébe a szabad tôkeáramlás jogilag 

kikény sze rít he tô igényét lépteti. A tagállam-

nak tehát többé nincs joghatósága arra, 

hogy a szabad tôkeáramlást nemzeti érdekû 

föld po li ti ká ja címén korlátozza, a jövôre néz-

ve az unió alkotmányos rendje szabja meg, 

hogy egy-egy tagállam milyen földpolitikát 

foly tat hat. Az átmeneti idôszakot követôen 

ezért várhatóan teljes egészében fel kell 

olda ni minden olyan szabályozást, amely a 

hazai ter mô föl dek unión belüli forgalmát 

korlátozza.

A csatlakozási megállapodásban az átme-

ne ti idôszakra kivételként vállalt kötelezett-

ség – azaz az önfoglalkoztató uniós külföl-

di farmer termôföldszerzésének biztosítása 

– a személyek szabad mozgásának közösségi 

vív má nyán alapul. Ez a szabadság magában 

fog lal ja a letelepedés jogát, amelyet a szer zô-

dés 52. cikke úgy határozz meg, mint „jogot 

arra, hogy szabadfoglalkozású személy ként 

tevékenységbe kezdjenek, és azt folytas-
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sák”. A közösségi jog alapján a letelepedé-

si sza bad ság meg nyil vá nu lá sá nak minôsül: 

az ingat lan va gyon vásárlása, hasznosítása, 

ille tô leg átruházása, de kölcsönök felvétele, 

és kü lö nö sen a különféle hitellehetôségek 

kihasz ná lá sa is.

Az elôzôek értelmében a csatlakozást 

köve tô en nemzeti jogszabályaink határoz-

zák majd meg, hogy az uniós állampolgárok 

ré szé re biz to sí tan dó letelepedés szabadsága 

milyen módon gya ko rol ha tó. E szabályok 

kiala kí tá sa során kell olyan „fékeket” beépí-

te ni, amelyek meg aka dá lyoz zák, hogy a 

ter mô föl de ket nagy tôkeerôvel rendelkezô 

körök speku lá ciós céllal felvásárolják. Efféle 

tech ni kák kal az EU-tag or szá gok szinte mind-

egyi ké ben talál koz ha tunk. A 15 tagállam 

közül leg egy sze rûbb a külföldiek tulajdon-

szer zése Német or szág ban, Franciaország-

ban, az Egye sült Királyságban, Belgiumban 

és Luxem burg ban, a többi tagállam azonban 

– a szer zô dés egyenlô elbá ná st kikényszerítô 

köve tel mé nyé nek le he tô sé gein belül – igyek-

szik azt meg ne he zí te ni.

A külföldiek földvásárlását egyes orszá gok-

ban ugyan azon feltételek megléte esetén enge-

dé lye zik, mint ame lyek a belföldiekre vonat-

koz nak (állandó letelepedés, a föld sze mé lyes 

mû ve lé se, illetve megfelelô agrár kép zett ség). 

A mezô gaz da sá gi lag mûvelhetô terü le te ket ál-

lami beavatkozással próbálják a hely bé li lakos-

ság tulajdonában tartani. Mind eb bôl látszik, 

hogy a liberális földpiac a gya kor lat ban szá-

mos – a helyi lakosságnak ked ve zô – fel té tel 

beépítése mellett is elkép zel he tô.

A csatlakozás utáni idôszakra vonatko zó 

hazai föld ügyi szabályozás kialakítása so rán 

vél he tô en azoknak az országoknak a pél dá ját 

kö vet het jük, amelyek nemzeti jog sza bá lyaik-

ban szá mos elôírással nehezítik a ter mô föl-

dek unión belüli forgalmát és használatát. Így 

érvé nye sít he tôk lesznek a hazai földbir tok-po-

li ti ka elvei, és – ha hosszabb távon is – kiala kít-

ha tó a nemzeti sajátosságainknak és az uniós 

köve tel mé nyek nek egyaránt meg fe le lô bir tok-

szer ke zet. Egybehangzó vé le ke dé sek sze rint 

ezzel megakadályozható a ma gyar ter mô-

föld töme ges külföldi tulajdonba kerülése is.
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1.  Az uniós csatlakozással 
összefüggô agrár intézmény-

fejlesztés

Az Európai Unióhoz való csatlakozás alapfel-

tétele, hogy taggá válásunkig teljes körûen 

kiépítsük a KAP alkalmazásához elenged-

hetetlen mûködôképes intézményrendszert. 

A közösségi szabályozás számos elemében 

eltér a mai magyar gyakorlattól. Emiatt 

– a meg lé vô agrárigazgatási intézményrend-

szer közös ségi követelményeknek megfelelô 

tovább fej lesz té se mellett – új intézményeket 

kell létrehozni, meg kell határozni a feladat- 

és illetékességi körök új rendjét, valamint ki 

kell építeni az együttmûködési rendszert.

A közösségi szabályozás maradéktalan 

alkal mazása alapfeltétele annak, hogy ter-

me lô ink bekapcsolódhassanak az egységes 

bel sô piac folyamataiba, és részesüljenek a 

több százmilliárd forintra becsülhetô közös-

sé gi agrártámogatásokból.

Hazánk az EU költségvetésébôl a 100 

szá za lé kos szint elérését követôen összesen 

mint egy 1,2 milliárd euró közvetlen támoga-

tás ra számít. Ennek 90 százaléka területala-

pú tá mo gatás, de a fennmaradó 10 százalék 

nagyobb hányadának ellenôrzése is kap-

csolódik a területhez (például az állatsûrûsé-

gi mutatók révén). Ez Magyarországtól saját 

erôt nem igényel, csak az Integrált Igaz ga tá-

si és Ellenôrzési Rendszert (IIER) kell kiépí te-

ni az ellenôrzéshez.

A piacszabályozási intézkedések végrehaj-

tá sa a KAP mûködtetésének egyik legfonto-

IV.  A mezôgazdasági parcellák azonosító 
rendszerének (MePAR) kiépítése

és üzemeltetése 
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sabb te rü le te. A KAP piacszabályozási rend-

sze re az egyes termékpályák közös piaci 

rend tar tá sain alapul. Az intézkedé sek köre 

termékpályánként rendkívül elté rô. Van, 

ahol csak minôségi elôírások létez nek, más-

hol meghatározó elemet képez nek a támo ga-

tá sok. Közülük is kiemelten ke ze len dôk – az 

összes közösségi agrárforrás 55–60 száza-

lékát kitevô – közvetlen ki fi zeté sek. Az Euró-

pai Mezôgazdasági Orientációs és Garan cia 

Alap (EMOGA) Garancia Rész le gé bôl szár-

ma zó támogatások elosz tá sá val, ellen ôr zé-

sé vel kapcsolatos feladatok ellá tá sá ra min-

den tagállamnak egysé ges sza bá lyok sze rin ti 

szer ve ze te ket − kifizetô ügynök sé get (KÜ) 

és IIER-t − kell létre hoznia.

2.  A mezôgazdasági parcellák 
azonosító rendszere, mint az 

IIER egyik alappillére

Az IIER-t a Garancia Részlegbôl származó 

kifi ze té sek adminisztrálására, ellenôrzésé-

re és technikai lebonyolítására kell a tag ál-

la mok nak létrehozniuk. Az IIER-nek a csatla-

ko zás idô pont já ig való teljes kiépítését a 

kor mány leg utóbb megerôsítette (CONF-

H15/02). Az IIER tehát az EU által meghatá-

ro zott intéz mény rend szer kötelezô eleme, 

esz kö ze. Elsô sor ban a termôföld- és az állat-

ál lo mány-alapú közvetlen támogatások irán-

ti kérel me ket kezeli, több évre vissza menô-

en nyil ván tart ja, adminisztrálja a kifizetést, 

koor di nál ja a kifizetés jogosságának elle nôr-

zé sét (az összes kérelem adminisztratív ellen-

ôr zé se és a kivá lasz tott minta tételes terü-

leti ellen ôr zé se), ezenkívül eljár a problé más 

ese tek elren de zé sé ben. 

Az IIER rendszer közösségi jogszabályok-

ban elôírt kötelezô elemei:

• a mezôgazdasági parcellák azonosító 

rend sze re (MePAR);

• a mezôgazdasági termelôi nyilvántartás;

• a támogatási kérelmek nyilvántartása;

• az állatállomány nyilvántartása (szarvas-

mar ha, juh, kecske);

• a fenti nyilvántartások összekapcsolása egy 

in teg rált ellenôrzési rendszer kereté ben.

A MePAR az IIER legfontosabb alappillére, 

így kiépí té se kötelezô. A MePAR a mezôgaz-

da sá gi táb lák egyértelmû megtalálását 

támo gató tér ké pi és – 2005. január 1-jétôl 

köte le zô en – digi tá lis térinformatikai keret-

rend szer. Az erre vonatkozó rendel ke zé se ket 

két közös sé gi jogszabály, a 3508/92 taná csi 

ren de let, valamint az ennek végrehaj tá sá ra 

meg al ko tott 2419/2001 bizottsági ren de let 

foglalja magában.

A MePAR mint térképi és hivatkozási alap 

többször megjelenik az IIER mûködésének 

éves folyamatában:

• az éves földalapú támogatások igénylésé-

nek rés zét képezik a MePAR blokktérké-

pei;
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• szerepe van az összes kérelem területala-

pú adminisztratív ellenôrzésében;

• terepi dokumentumokat biztosít a helyszí-

ni ellenôrzéshez;

• biztosítja a több éves gazdálkodói vállalá-

sok hiteles követését.

A MePAR meghatározó szerepet játszik 

te hát a 100 szá za lé kos adminisztratív és az 

5–25 szá za lé kos területi mintán elvégzendô 

té te les terü le ti ellen ôrzésben is (mûholdas 

táv ér zé ke lés és terep be já rás).

A földalapú támogatások alapegysége a 

mezô gaz da sá gi tábla. Ez olyan összefüggô 

földterület, amelyen egy gazdálkodó egyfaj-

ta növényt termeszt (a területpihentetést is 

beleértve). A kérelmezési eljárásban fontos, 

hogy a támogatást kérô gazdák azonosítsák, 

illetve megjelöljék az általuk mûvelt táblát − 

ezt segítik a területrôl készült légi fényké-

pek, az úgynevezett blokkhatárok, valamint 

a kataszteri térkép-fedvény a fényképen.

Az EU szakértôi delegáció magyarországi 

helyzetfelmérésének (2002. június 17–18.) 

érékelése egyértelmûvé tette, hogy MePAR-

ként Magyarországon az ortofotó-alapú fizi-

kai blokkrendszert célszerû kiépíteni. Tudni 

1. ábra. Ortofotó-alapú blokktérkép a mezôgazdasági táblák azonosításához

A fizikai blokk határa

A fizikai blokk

egyedi azonosítója

A fizikai blokk

nettó mûvelhetô

(támogatható)

területe 

Földrészlethatár és 

helyrajzi szám
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kell, hogy a legtöbb jelenlegi EU-tagország 

is áttér a tényleges mûveléshez jobban igazo-

dó ortofotó-alapú blokkrendszerre.

A blokkrendszerben a mezôgazdasági 

par cel lák azo no sí tá sa az ortofotó-térké-

pek (a tér kép sík já ban torzításmentessé 

áta la kí tott légi fény ké pek) alapján biztosí-

tott, viszony lag állan dó földfelszíni elemek-

kel hatá rolt (utak, vasu tak, csatornák stb.), 

rend sze rint több mezô gaz da sá gi táblát (és 

gaz dál ko dót) tar talma zó, egyedi azonosí tó-

val ren del ke zô föld fel szín-részlet, az úgy-

ne ve zett fizi kai blok kok alapján törté nik. 

A gaz dák tá jé ko zó dá sát a kataszte ri tér kép-

2. ábra. Ortofotó-alapú blokktérkép a mezôgazdasági táblák azonosításához

Áttekintô: 1:10 000 méretarány

Ortofotó-alapú

blokk tér kép a

mezôgazdasági táblák

azonosításához.

Részlet Gölle település
külterületérôl.

A piros vonalak a fizikai blok-

kok határai, piros számmal az 

egyedi blokkazonosítókat tün-

tettük fel.

A sárga vonal az ingatlannyíl-

ván tartás digitális földrészlet-

ha tá rai, sárgával a helyrajzi 

szá mo kat tüntettük fel. 
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fed vény segí ti (lásd az 1. és 2. ábrát). A fizi-

kai blok kok mérete iga zo dik az adott terület 

táb la szer ke ze té hez, apró táblás területeken 

10 hek tár kö rü li, nagy táblás területeken 

20–50 hek tár is lehet.

A MePAR kiépítése és mûködtetése az 

IIER-ben nemcsak egy térinformatikai alkal-

ma zás, hanem a hozzá kapcsolódó szolgál-

tatások, ellenôrzési feladatok és szükséges 

oktatási, valamint promóciós tevékenységek 

rend szere is. A kiépítésen felül ugyancsak 

biz to sí tani kell a rendszer éves változásveze-

té sét, mûködtetését. A fizikai blokkok kia la-

kí tá sá nak elôfeltétele az egész ország te rü le-

té re a digitális ortofotó-térkép elôállítása és 

háromévenkénti felújítása (évente az ország 

terü le té nek egyharmadán).

Az országos MePAR kiépítésének fela-

datai:

• A fizikai blokkok határvonalának kialakí-

tá sa a légi fényképekbôl készült ortofotó 

alapján, digitális topográfiai térképek és 

a korábbi években készült ûrfelvételek 

elemzésével az ország egész területére.

• A kataszteri térkép-fedvények illesztése 

az ortofotóra.

• Térinformatikai adatbázis felépítése.

• A fizikai blokkok minôségellenôrzése.

• Blokktérképek készítése a MePAR adat bá-

zis ból a gazdálkodók által mûvelt táb lák-

ról (A/3-as méretben, 1:5 000–1:10 000-

es mé ret arány ban), majd kiküldé se a 

gaz dák nak. A gazdálkodók tájé ko zó dá sá-

nak se gí té sé hez a kataszteri föld rész let-

hatá rok sze re pel nek a blokk tér ké pen.

Az országos MePAR évenkénti mûködtetési 

és üzemeltetési feladatai:

• A MePAR éves változásainak átvezetése, 

az ortofotó felújítása a kataszteri válto zá-

sok és a gazdálkodói bejelentések alap ján.

• Az IIER-központokig lemenô, a blokktér-

ké pek területi megjelenítését és a tanács-

adás hoz szükséges méréseket biztosító 

térinformatikai szolgáltatás kiépítése és 

üzemeltetése.

• Képzés az intézményi résztvevôknek, 

segít ség nyújtás a gazdálkodókat tájékoz-

ta tó anyagok elkészítéséhez.

A MePAR az IIER-t az alábbi szolgáltatások-

kal támogatja:

• Segíti a gazdálkodót a támogatás alapját 

képezô mezôgazdasági tábláinak mega-

dá sá ban, a terület kiszámításában, azaz 

hivat ko zási rendszert teremt a támoga-

tan dó terület meghatározásához.

• Az adminisztratív ellenôrzés keretében 

kiszû ri a területi túligényléseket és a ket-

tôs igényléseket, az igénylések 100 szá za-

lé kán.

• Digitális térképi alapot biztosít a távér zé-

ke lé ses ellenôrzéshez.

• Helyszíni ellenôrzési dokumentumokat 

szol gál tat a földmûvelésügyi hivatalok 

elle nô rei szá má ra.
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A MePAR kiépítése, mûködtetése és üzemel-

te té se, valamint adminisztratív ellenôrzésé-

nek egy része, továbbá az ûrfelvételekre, 

illetve a légi fényképekre alapozott, úgyneve-

zett távérzékeléses ellenôrzése a Földmû-

ve lés ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

(FVM) keretében mûködô Földügyi és Térké-

pé szeti Fôosztály országos illetékességû 

inté ze té ben, a FÖMI-ben történik. A MePAR 

további fejlesztésekre, alkalmazásbôvíté sek-

re nyitott rendszer, képes a más rendszerek-

kel való kompatibilitás követelményét kielé-

gí teni – ahogy azt az 1593/2000 rendelet 

mellék lete elôírja.

3.  A ProMePAR-
 mintaprojekt

A nemzeti agrártámogatások FÖMI-ben kia-

lakított – és négy éven át már mûködtetett 

– távérzékeléses ellenôrzésére alapozva, vala-

mint a MePAR modelljét figyelembe véve a 

földmûvelésügyi tárca 2002-ben egy kísérle-

ti jel le gû mintaprojekt végrehajtásával bízta 

meg a FÖMI-t. Ez a mintaprojekt a ProMe-

PAR elnevezést kapta.

A ProMePAR mûködô modellként, ön ként 

jelent ke zô gazdaságokkal együttmû köd ve 

bemutatja az IIER-re vonatkozó közös sé gi 

jogszabályok által megkövetelt „kére lem elô-

ké szí tés → gazda/gazdaság → kérelemkitöl-

tés → földmûvelésügyi hivatal → kérelmek 

adat bázisának kialakítása → tételes táblán-

kén ti távérzékeléses ellenôrzés és terepi 

utó el le nôr zés → dokumentálás” folyamat 

rend sze rét (a kifizetés-kalkuláció és kifize-

tés nél kül), kiemelve a rendszer földügyi és 

táv ér zé ke lé ses ellenôrzési szegmensét. A 3. 

ábra a fizikai blokkrendszerre alapozott és a 

gazdáknak kiküldött kérelmezési anyag min-

tá ját mutatja, a 4. ábra pedig példát ad a 

ProMePAR-ban végzett ellenôrzésekrôl.

A ProMePAR kiterjedt az EU-rendszer-

ben támogatható mezôgazdasági terület 3 

szá za lé ká ra, közel 83 000 hektárra, össze-

sen mintegy 3000 blokkra. Az IIER-re való 

fel ké szü lés ré sze ként 219 gazdálkodó, vala-

mint az érin tett intézmények (például az 

FVM, föld mû ve lés ügyi hivatalok és falu gaz-

dá szok) bevo ná sá val megvalósította – a 

blokk tér ké pek térképi alapként való hasz ná-

la tá val – az EU-rendszerû földalapú támo ga-

tás ke ze lést, valamint a tételes, táblán kénti 

táv ér zé ke lé ses ellenôrzést. A FÖMI ennek 

alap ján építi ki és mûködteti majd az orszá-

gos MePAR-t a csatlakozás idôpont ját meg-

elô zô en. Jelen leg kétmûszakos üzemben, 40 

fô köz re mû kö dé sé vel folyik a MePAR kiala kí-

tá sa a FÖMI-ben. A megyék és a körzetek 

2003-ban már szervezetten és aktí van tájé-

koz tat ják a gazdákat a MePAR-ról annak 

érde ké ben, hogy az elsô operatív évben 

– 2004-ben – minél kevesebb legyen az üze-

mel te té si és átfutási nehézség.
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4. ábra. Példa a ProMePAR-mintaprojektben végzett ellenôrzésrôl: az igényelt növény nem egyezik a 

távérzékeléses ellenôrzés és a terepi utóellenôrzés alapján

Az igénylô által berajzolt tábla az 

ortofotó-alapú blokktérképen

2002. 04. 02. 2002. 05. 18.

Terep fénykép

Kalászos tarló
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Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium

www.fvm.hu

Irodalomjegyzék:

Land Administration Guidelines with Spe-

cial Reference to Countries in Transition. 

United Nations Economic and Social Coun-

cil, Economic Commission for Europe, ECE/

HBP/96.

Imrich Horňanský: Telekkönyv a Szlovák 

Köztársaságban az Európai Unió felé vezetô 

úton; Geodézia és Kartográfia 1/2003. 

szám, Budapest

Dr. Prugberger Tamás: Reflexiók „a termô-

földrôl szóló 1994. évi LV. törvény 6. §-a 

nem zet kö zi és EU jog jegyében” címû Fórum-

hoz; Magyar Jog 1998. 5. szám

Dr. Tanka Endre: Föld és Elsajátítás (1999)

Agrárgazdasági Kutató- és Informatikai Inté-

zet: A földbirtok-politika intézményes tovább-

fej lesz tése (2001) címû tanulmány

Európai közjog és politika; szerk. Kende 

Tamás Osi ris-Századvég, Budapest, 1995

Az Európai Tanács Integrált Igazgatási és 

El  le n ôr zési Rendszer létrehozásáról szóló 

3508/92 számú (1992. november 27.) ren de-

lete (Commission Regulation (EC) No 2419/

2001 of 11 December 2001 laying down 

detailed rules for applying the integrated 

administration and control system for cer-

tain Community aid schemes established by 

Council Re gulation (EED) No 3508/92.)

2018/2002. (I. 31.) kormányhatározat az 

Integ rált Mezôgazdasági Igazgatási és Ellen-

ôr zé si Rendszer (IIER) megvalósításáról és a 

szükséges forrás megteremtésérôl.

V.  További információforrások



20

2020/2002. (I. 31.) kormányhatározat az 

Agrárintervenciós Központ (AIK) Európai 

Unió által mûködtetett Európai Mezôgazda-

sá gi Orientációs és Garancia Alap Garancia 

Részlege kifizetô ügynökségi feladatok ellá-

tá sára való felkészüléssel összefüggô felada-

tokról.

2285/2002. (IX. 26.) kormányhatározat 

az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés terü-

letén az Európai Unióhoz való csatlakozás 

kap csán szükséges intézményfejlesztésrôl.

4/2003. (I. 30) FVM rendelet az Agrárinter-

venciós Központ létesítésérôl szóló 108/

1997. (XII. 29) FM rendelet módosításáról.
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