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szekció 
 
A helyi termékek piacának szabályozása kapcsán derült fény néhány jogalkotási 

nehézségre, ami a földhasználat-váltással kapcsolatos jogszabályoknál is okozhat 
problémákat. Ide tartozik például a felelősségi körök nem kielégítő megosztása, amire példa 
a helyi termékek piacának szabályozása. Ez mint kereskedelmi tevékenység automatikusan a 
Nemzetgazdasági Minisztérium jogalkotási hatáskörébe tartozik, és az ügyben legalább 
annyira érintett Vidékfejlesztési Minisztérium csak véleményezni tud, egyúttal azonban 
lassítva is a jogalkotási folyamatot. A helyi piacok szabályozásával kapcsolatos joghézagok 
ügyében a minisztérium képviselői azt kérték, hogy mivel nekik nincs módjuk a 
jogalkalmazással kapcsolatos minden „terepi” tapasztalatot begyűjteni, a szakterületi 
civilszervezetek és egyéb érintettek igyekezzenek már a jogalkotás során, a rendelkezésre 
álló véleményezési lehetőség keretei között megosztani tapasztalataikat és aggályaikat. 

 
Az osztatlan közös tulajdonú földek a földhivatalok számára legalább ugyanakkora 

problémát jelentenek, mint a tájhasználat-váltást szorgalmazó szakembereknek. A 
birtokrendezési előtanulmányokra és kísérleti projektekre (pl. TAMA) a kárpótlási folyamatot 
megelőzően kellett volna sort keríteni. A birtokrendezést tovább fogja nehezíteni, hogy arról 
a történelmi tapasztalatok miatt sokan erőszakos úton végbevitt eljárásra asszociálnak, és az 
annak szükségességét képviselő szakembereket a hajdanán a TSZ-esítés szükségességét 
hirdetőkkel párhuzamosíthatják.  

 
A telekhatárok szintvonalak mentén történő kijelölésének alapvető műszaki, földmérési 

akadálya nincs, bár problémás lehet az így kijelölt alrészletek utakkal való feltárása (pl. 
önmagukba záródó szintvonalak esetén), amelynek biztosítása területrendezési 
alapkövetelmény. Ennek ellenére az ilyen módon való alrészletezést, határmódosításokat a 
földhivatalok képviselői közül többen nehezen gondolnák kivitelezhetőnek, azért is, mert 
szerintük az így létrejött sok tulajdonossal közösen kivitelezendő földhasználat-váltás (pl. 
időszakos elárasztás) nem feltétlenül lesz egyszerűbb mint akár egy osztatlan közös 
tulajdonú föld esetében. 

 
A földforgalmat jelentősen hátráltató egyik tényező a jogi személyek földvásárlásának 

tilalma (a jogszabály alapvető célja, a külföldi befolyás elleni védelem így is sérül a 
zsebszerződések révén). Így egyesületek, alapítványok sem juthatnak földterülethez, ami 
pedig szükséges lehetne pl. nagyobb területek tájgazdálkodási célú egységes használatához. 
A másik akadály a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog helyenként 
logikátlan szabályozása, bár a földügy képviselői szerint a statisztikák nem utalnak arra, hogy 
ez jelentős hátráltató tényezője lenne a magyarországi földforgalomnak.  

 
A kevés kategóriával és merev földhasználati szabályozással jellemezhető művelési ág 

rendszer minden hozzászóló szerint hátráltatja a kitűzött célokat. Egy új művelési ág (pl. 
„időszakos víztározó”) bevezetése lenne a jogilag legegyszerűbb megoldás, amelybe tartozó 
területeket állandó határok között jegyeznék be, de azon belül a művelés módja és annak 
területi mintázata a vízmennyiségtől függően évente változtatható lenne. (A határok gyakori 
módosítása a jelenlegi kategóriák fenntartása mellett nyilvánvalóan nem járható út.)  



Felmerült, hogy ha a felvízi országokban nem zajlanak le hasonló földhasználati 
változások, az nem kérdőjelezheti-e a meg a célok érvényesülését. A kérdésre adható válasz 
egyik része az, hogy a folyóvölgy felépítése miatt a felsőbb szakaszok területhasználati 
követelményei és árvízmegelőzési lehetőségei egyébként is mások. Másrészt pedig az 
integrált tájgazdálkodás koncepciója viszonylagos függetlenedést tenne lehetővé a vízgyűjtő 
felsőbb részein zajló folyamatoktól, mivel a mélyárterekbe való szabályozott vízkivezetés 
már középvíznél megkezdődhetne. 

 
Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értelemszerűen az egyik elsődleges 

finanszírozási forrásai lehetnek az ártéri tájgazdálkodásnak. Ezt nehezítheti a pályázati 
rendszer bonyolultsága, amit jól jelez a programról szóló rendelet terjedelme. A 
minisztérium illetékes képviselői ezt több okkal magyarázták. Egyrészt az EU felőli 
folyamatos ellenőrzéssel, ami felé pozitívumnak számít a minél jobban leszabályozott 
program. Másrészt a tapasztalataik szerint sok területen sajnos szükség van a részletes 
szabályozásra, mivel egészen pontos iránymutatások nélkül a kedvezményezettek 
esetenként evidensnek gondolt dolgokat is helytelenül végeznek a végrehajtás során. Az 
ellenőrzést csak egyértelműen, részletesen lefektetett feltételek alapján lehet jogszerűen 
végezni. Az ártéri gazdálkodás önálló AKG célprogramként való szerepeltetése elvileg 
lehetséges lenne, de ehhez nélkülözhetetlen a jogosult területek MePAR-ban való 
lehatárolása. Ezzel kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy az agrártámogatások 
nyilvántartása és ellenőrzése miért nem történhet kataszteri alapon, a meglévő földhivatali 
nyilvántartás részeként. Jelenleg a légifelvétel alapú, rendszeresen frissíthető MePAR az 
egyetlen eszköz az agrár-környezetgazdálkodási (és minden más EMVA-ból finanszírozott 
területalapú) támogatások kifizetésére. Esetleges új célprogramok (pl. ártéri tájgazdálkodás) 
bevezetése is MePAR alapon lehetséges az alábbi indokok szerint.  
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos 
országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos abban az értelemben, hogy a 
földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós támogatások igénylése 
során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet használni. Az ilyen jellegű 
támogatások igénylésekor semmiféle más nyilvántartás (pl. az ingatlan-nyilvántartás) adatait 
a MePAR adataival szemben nem lehet figyelembe venni, legyenek azok a mezőgazdasági 
táblák elhelyezkedésére, azonosító számára, vagy éppen a tábla területére vonatkozó 
adatok. A földhasználati nyilvántartás ezzel együtt nélkülözhetetlen elem, hiszen a 
támogatások igénybevételéhez szükséges földhasználati jogosultság kizárólag e közhiteles 
nyilvántartás alapján ellenőrizhető. 
 
Egyes célprogramok esetén (pl.: nádgazdálkodás) a támogatható területek a földhasználati 
nyilvántartásból a művelési ág alapján is lehatárolhatók, azonban ez a nyilvántartás kizárólag 
a jogosultsági kritérium alapjául szolgál, a konkrét kifizetés alátámasztását ezen esetekben is 
a MePAR jelenti. 
 
Tény, hogy az AKG program iránti érdeklődés Magyarországon túlnyomórészt az integrált 
szántóföldi növénytermesztés célprogram irányában mutatkozott. A hozzászólók egy 
részének véleménye szerint ez a célprogram a szükségesnél több támogatásban részesült. 
Elhangzott az is, hogy a tárgyalt tájhasználati rendszer támogatására az AKG nem alkalmas, 
és a potenciális gazdálkodók ismereteinek növelését mélyebbről kell kezdeni. Szerintük 
ugyanis a magyarországi földhasználati anomáliák egyik fő oka az, hogy sok gazdálkodó 



alapvető ismereteknek is híján van, még a konvencionális gazdálkodási formákkal 
kapcsolatban is. Említésre került az ökológiai gazdálkodás, ami a körvonalazódó uniós 
agrártámogatási elképzelések szerint az AKG-rendszertől független lesz, és önálló támogatási 
jogcímként jelenik majd meg. Ennek mintájára az elvi lehetőség megvan az ártéri 
tájgazdálkodás jövőbeni önálló szerepeltetésére is. A hozzászólók egy része mindenképpen 
indokoltnak tart egy induló, nagyobb összegű támogatást is a földhasználat-váltás 
kivitelezéséhez.  

 
Felvetődött a területi tervekkel való összehangolás kérdése (terület-, településrendezési 

tervek), ami nélkül a kedvező birtokrendezési lehetőségek sem működőképesek, ugyanis a 
területfelhasználás rendjét térségi léptékben elsődlegesen azok határozzák meg. A Tisza-
völgy alternatív fejlesztési lehetőségeivel régebben foglalkozó résztvevők ezzel kapcsolatban 
arra emlékeztettek, hogy a VÁTI-ban ismerik a koncepciót, és az Országos Területrendezési 
Terv készítésekor bizonyos térségi övezetek kijelölését már annak megvalósítását lehetővé 
tévő módon végezték. Illetve ehhez a felvetéshez kapcsolódóan került említésre a TICAD 
projekt (nemzetközi konzorcium a VÁTI vezetésével), ami a Tisza-régió területfejlesztési 
lehetőségeivel foglalkozik a kívánatos komplex szemlélettel. 

Több részről is felmerült az igény és figyelmeztetés, hogy ilyen jelentős tájhasználat-
váltás csak a helyi lakosság véleményének figyelembevételével mehet végbe. Nem egyszerű 
kérdés azonban, hogy kit tekintünk helyi lakosságnak, ugyanis a falvak lakosságának csak 
elenyésző hányada foglalkozik már földműveléssel, sőt a földhasználók egy része más 
település területén gazdálkodik.  

 
Összefoglalva, egybehangzónak tekinthető a vélemény, hogy az integrált tájgazdálkodás 

megteremtésének földügyi és területrendezési intézményi-jogi akadályai belátható időn 
belül elháríthatók, a finanszírozási feltételek pedig az EU-s agrártámogatások II. pillérén 
keresztül megteremthetők. A célok érvényesülése előtt nagyobb akadálynak tűnik a 
megvalósításhoz nélkülözhetetlen, nagyszámú helyi gazdálkodó közös földhasználati 
döntésekre való rábírása, elsőként az osztatlan közös tulajdonú földek megosztásakor, majd 
pedig a komoly szemléletváltást igénylő, a hazai gyakorlatban eddig alig ismert gazdálkodási 
forma bevezetésekor. 

 
 


