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Földtörvény(ek) 

• 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról  
 -  földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására,  

 -  mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld – beleértve a tanyát is  

 tulajdonjogának megszerzésére, 

 - a földek használatára,  

 - a szerzési korlátozások ellenőrzésére és a  

 - helyi földbizottságra vonatkozó alapvető rendelkezéseket állapítja 

   meg. 

• 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

• 2014. évi …… tv a mezőgazdasági üzemekről ??????? 

 



Földtörvény(ek) végrehajtását 

szabályozó rendeletek 

• 356/2007. (XII. 23.) Korm. r. a földhasználati 

nyilvántartás részletes szabályairól 

• 38/2014. (II. 24.) Korm. r.  a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartás részletes szabályairól 

• 474/2013. (XII. 12.) Korm. r. az elővásárlási és elő-

haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-

vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton 

történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

• 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet  az átlagos 

állatsűrűség megállapításának szabályairól 

 



Földtörvény új fogalmai 

mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld (röviden föld) a föld 

fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan 

földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, 

gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított 

terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan 

művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, 

amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány 

Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van 

feljegyezve; a törvény hatálya, minden földrészletre kiterjed 

amelyben föld alrészlet van, annak területnagyságától 

függetlenül!! 

A halastó már nem tartozik e törvény hatálya alá!! 



Földtörvény új fogalmai 

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes 

személy, illetve tagállami állampolgár, aki 504/2013. (XII. 29.) K.r-ben 

meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel 

rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve  mező-, 

erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját 

nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, 

és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért 

maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás 

még nem hasznosulhatott, vagy a legalább 25%-ban tulajdonában álló, 

Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan 

tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, 

erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes 

közreműködésként végzi; 

38/2014. (II. 24.) Korm. R. a földművesekről, a mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról 

vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 



Földtörvény új fogalmai 

mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e 

törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján 

nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, 

a) amelynek 

aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő 

tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat, 

ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági 

tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és 

ac) legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági 

tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági 

viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott 

rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, 

vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi 

gyakorlattal rendelkezik, vagy 

b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül 



Földtörvény új fogalmai 

családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél 

családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági 

üzem családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető 

természetes személy 

gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, továbbá 

annak olyan házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, 

valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú 

gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére, ahol a gyermeken az 

örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is érteni kell 

Az1994.évi LV tv a termőföldről szerinti fogalom már nem 

hatályos!! a családi gazdaság ismérvei jelenleg nincsenek 

meghatározva azt vélhetően az üzemszabályozási törvény 

tartalmazza majd! 



Földtörvény új fogalmai 

helyben lakó: az a természetes személy, akinek az 

életvitelszerű(?) lakóhelye legalább 3 éve azon a településen 

van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, 

illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik; 

helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a 

tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos az 

adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát 

képező földdel 

helybeli illetőségű: az a jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amelynek 

mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a 

településen van, amelynek közigazgatási területén a 

haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik; 



Földtörvény új fogalmai 

mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, 

állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, 

szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, 

kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás; 

kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari 

tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmányelőállítás, 

mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, 

dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás; a mező-, 

erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, 

növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem 

élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből 

keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, 

mezőgazdasági szolgáltatás,valamint a mezőgazdasági üzemhez 

tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése;  



Földtörvény új fogalmai 

fiatal földműves: az a földműves, aki a vételi, vagy haszonbérleti 

szándék időpontjában elmúlt 16 éves, de még a 40. életévét nem 

töltötte be. 

pályakezdő gazdálkodó: az a 16. életévét betöltött belföldi természetes 

személy, illetve tagállami állampolgár, aki 

  a föld tulajdonjogának megvételekor Magyarországon bejelentett 

lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik, 

  nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 

valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső 

államban fekvő föld tulajdonjogával (ellenőrzése?), 

  meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 

képzettséggel rendelkezik, és 

  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél (MVH) 

pályakezdő mezőgazdasági termelőként nyilvántartásba vételre 

kerül; 



Földtörvény új fogalmai 

tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár 

nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett 

növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített 

lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, 

vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban 

tanyaként szerepel; ?? 

Tanya földhasználati jogosultságát földművesnek nem minősülő 

természetes személy, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek 

nem minősülő jogi személy – ide nem értve a nem átlátható 

szervezeteket és a nyilvános részvénytársaságokat – is 

megszerezheti. 



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

E törvény hatálya nem terjed ki a törvényes örökléssel, a 

kisajátítással és a kárpótlási célú árverés útján történő 

tulajdonszerzésre 

Mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása (megyei 

földhivatalok, 560/2013 K.r.) szükséges a tulajdonjog 

átruházásáról szóló szerződéshez vagy a föld tulajdonjog 

átruházásának nem minősülő módon történő megszerzéséhez 

ha a törvény eltérően nem rendelkezik!!  

Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg: külföldi természetes 

személy (nem tagállami állampolgár), az államon (Magyar) 

kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, 

helyhatósága, ezek bármely szerve valamint az e törvényben 

meghatározott esetek kivételével jogi személy.  



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

Föld tulajdonjogát  földművesnek minősülő belföldi 

természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti 

meg vagy földművesnek nem minősülő belföldi 

természetes személy vagy tagállami állampolgár, ha a 

tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója, 

illetve 1 ha birtokméretig a nem földműves belföldi 

természetes személy és tagállami állampolgár. 

A tulajdonszerzési jogosultság mértékének 

megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel 

azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett 

terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani!! 



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

Föld tulajdonjogát csere (csak földet lehet cserélni)  

jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csere tárgyát képező 

egyik földrészlet a megszerzőnek már tulajdonában álló 

földrészletével azonos településen fekszik, vagy a 

cserepartnerek egyike helyben lakónak minősül, vagy 

egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja 

legalább 3 éve azon a településen van, amelynek 

közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése 

szerinti település közigazgatási határától közúton vagy 

közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km 

távolságra van. 

Földet ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett 

egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, 

önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni 
  



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

 

Tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy a szerző fél 

a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve 

teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 

foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát 

másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek 

során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, 

továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés 

időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja. 

Továbbá nyilatkozik hogy  nincs a földhasználati 

díjtartozása és a szerzést megelőző 5 éven belül nem 

állapították meg, hogy a szerzési korlátozások 

megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.. 



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

földszerzési maximum: földműves - valamint a közeli hozzátartozók 

közötti jogügylettel a nem földműves természetes személy - a föld 

tulajdonjogát a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld 

területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig 

szerezheti meg, és a területnagyság mértékébe a földdel azonos 

helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) 

területnagyságát is be kell számítani. 

2014. május 1-jén meglévő föld kisajátítása folytán kapott 

kártalanítás összegéből vásárolt,  földön fennálló közös tulajdon 

megszüntetése során a tulajdonostárs tulajdoni hányadának 

megfelelő mértékű, illetve  földön fennálló házastársi 

vagyonközösség megszüntetésével a volt házastársak tulajdonába 

kerülő föld területnagyságával a földszerzési maximum túlléphető.  



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

birtokmaximum: földműves, valamint mezőgazdasági 

termelőszervezet – a föld birtokát – a már birtokában lévő (használt)  

föld területnagyságának a beszámításával – legfeljebb 1200 hektár 

mértékig szerezheti meg. 

kedvezményes birtokmaximum: állattartó telep üzemeltetője, a 

szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója 

esetében 1800 hektár területnagyságig szerezhet a 2013. évi CXXII. 

Tv-ben meghatározottak szerint 

A föld kényszerhasznosítójaként kijelölt személy vagy szervezet 

esetében a kényszerhasznosított földet figyelmen kívül kell hagyni !!! 

A birtok maximum nem vonatkozik az állam (célhoz kötött), bevett 

egyház vagy annak belső egyházi jogi személye (tartási, életjáradéki, 

gondozási, ajándékozási szerződés és öröklés), jelzálog-hitelintézet 

(külön tv szerinti korlátozásokkal), települési önkormányzatok 

(közfoglalkoztatás és településfejlesztési célú) szerzéseire! 



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

Elővásárlási rangsor:  

a) az államot megillető jogot a Nfa. gyakorolja 

b) a földet használó olyan földművest (legalább 3 éve már használja vagy 

kényszerhasznosítja a földet), 

 ba) aki helyben lakó szomszédnak minősül, 

 bb) aki helyben lakónak minősül, vagy 

 bc) 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 elől el nem zárt magánúton legfeljebb 

20 km távolságra van; 

?) hegyközségi tag (szomszéd legalább 24 hónapja hegyközségi tag) 

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 

üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen …………..stb 



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

Elővásárlási rangsor:  

c)–e) pontok szerinti földművest (helyben lakó szomszéd……) 

megelőzi a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban 

nyilvántartott föld eladása esetén az a földműves, aki az elővásárlási joga 

gyakorlását megelőzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a 

tulajdonszerzésének a célja az állattartáshoz szükséges takarmány előállítás 

biztosítása; 57/2014. (IV. 30) VM r 

  a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld 

eladása esetén az a földműves, aki számára a tulajdonszerzés célja földrajzi 

árujelzéssel, továbbá eredet megjelöléssel ellátott termék előállítása és 

feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás folytatása. 

azonos jogosultak csoportján belüli  sorrend: a gazdálkodó család tagja, 

fiatal földműves, pályakezdő gazdálkodó 

közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának 

harmadik személy javára történő eladása esetében csak az NFA előzi meg a 

földműves tulajdonostársat. 



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

Elővásárlási jog nem áll fenn: 

o a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel, 

o a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését 

eredményező  adás-vétel, Mit értünk a közös tulajdon megszüntetése alatt, csak egy tulajdonos 

lesz vagy csökken a tulajdonosok száma?????? 

o a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más 

földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vétel, 

o a települési önkormányzat meghatározott célból történő adás-vétele 

esetén. 

földet használó földműves alatt azt a földművest kell érteni, aki legalább 3 

éve használja a földet, ideértve a kényszerhasznosítót is. 

állattartó telep működtetését igazolni kell: A hatósági bizonyítványt az 

üzemeltető kérelmére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adja ki és abban a 

tényleges állattartást és a nyilvántartás szerinti állatlétszámot is igazolni kell. 

egybefoglalt vételáron történő eladására akkor kerülhet sor, ha a földek 

egymással szomszédosak, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz 

tartoznak. 

 



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

közzététel: a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott 

vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell 

foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 

napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, 

illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival a 

föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője 

útján hirdetményi úton (60 nap) (más törvény, és megállapodás 

jogosultjaival közvetlenül) 

elővásárlás jogosultja nyilatkozatot személyesen (igazolás) 

tehet a jegyzőnél. A jegyző a  határidő leteltét követő 8 napon 

belül a  iratjegyzékkel  az adás-vételi szerződés eredeti 

példányát és  a jognyilatkozatokat megküldi a mezőgazdasági 

igazgatási szervnek jóváhagyás céljából vagy  az eladó részére, 

ha az adás-vételi szerződés mentes a jóváhagyása alól. 
 



FÖLD TULAJDONJOGÁNAK 

MEGSZERZÉSE  

A föld tulajdonjogának megszerzése mezőgazdasági igazgatási szerv 

jóváhagyásához kötött (földbizottságagrárbizottság). A  mezőgazdasági 

igazgatási szerv hozhat a bizottságok álláspontjával ellentétes döntést is!! Döntés 

ellen kifogás lehet előterjeszteni az Önkormányzat h 

Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása 

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 megszűntetésére kerül sor; 

f ) a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként megvalósuló 

adás-vételhez; 

g) a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez; 

h) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez. (bevett egyház, 

hitelintézet, közfoglalkoztatás, településfejlesztés) 
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Megyei Földhivatal jóváhagyása 
kell nem kell 
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Termőföld adásvételekor 

általánosan érvényesülő mód. 

Termőföld árverésen történő 

átruházása (felszámolási, végrehajtási 

vagy önkormányzati adósságrendezési 

eljárás keretében). 

Az állam elővásárlási joga alapján 

megvalósuló, adásvétel útján történő 

tulajdonszerzés. 

Az állam, illetve helyi önkormányzat 

tulajdonában álló föld értékesítése esetén. 
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Termőföld tulajdonjogának 

átruházásáról szóló 

csereszerződés, 

az elbirtoklás, valamint 

a végrendeleti öröklés 

útján történő tulajdonszerzés esetén 

Törvényes öröklés, kisajátítási eljárás , kárpótlási célú 

árverés  

Közeli hozzátartozók közötti adásvétel, csere, illetve 

ajándékozás. 

Tulajdonostársak közötti átruházás, ha ezzel a közös 

tulajdon megszüntetésére kerül sor. 

Egyházi jogi személy vagy települési önkormányzat 

szerzi meg. 

Jogszabályon alapuló, támogatás feltételeként más 

földműves részére, üzemátadással megvalósuló 

adásvétele. Telekalakítási engedélyezési eljárás. 
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KEDVEZMÉNYEI  
Illetékmentes:  

• a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere keretében történő szerzés 

•  a mezőgazdasági ügyfél-azonosító jellel rendelkező őstermelő, egyéni 

mezőgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó, visszteher ellenében történő 

földtulajdon szerzése, feltéve ha  

• az így vásárolt termőföldet a birtokbaadástól, de legkésőbb az 

illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától számítva 5 

évig nem idegeníti el – ide nem értve a kisajátítást, a kisajátítás alapjául 

szolgáló közérdekű célra történő elidegenítést és a birtok-összevonási célú 

önkéntes földcserét, 

•  azon vagyoni értékű jogot nem alapít, 

•  és egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi 

gazdálkodóként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja. 

• Az örököstárs termőföld tulajdonszerzése ha családi gazdálkodóként bejegyzett 

magánszemély örököstársának ellenszolgáltatás fejében átengedi azt. 

• A termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, 

családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása 

feltételeként 
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Öröklés estén a tulajdonjog, vagyoni értékű jog esetén az 

egyébként járó öröklési illeték felét, ha pedig az örökös  családi 

gazdálkodóként bejegyzett magánszemély, akkor egynegyedét 

kell megfizetni  

 

Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának 

ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték 

felét kell megfizetni. 
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SZJA adóalapba nem kell beszámítani egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi 

gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása jogosultsága 

feltételeként megvalósuló termőföld értékesítéséből származó bevételét 

Adómentes:  
• a termőföld átruházásából származó jövedelem összegéből   évi 200 000 forintot 

meg nem haladó rész, ha a magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal 

rendelkező olyan magánszemélynek adja el, aki azt egyéni vállalkozóként, 

mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a termőföldet 

regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki 

azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe 

adja 

• ha a magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező 

állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el, aki a termőföldet egyéni 

vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep 

takarmánytermelése céljából használja, vagy azt az őt alkalmazó mezőgazdasági 

társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében 

legalább 10 évre bérbe adja 

• …. 
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• továbbá ha az átruházás  magánszemély részére birtok-összevonási céllal, 

települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális 

földprogram céljából, vagy  a Nemzeti Földalap javára történik 

Az adókedvezményt az eladó akkor alkalmazhatja, ha legkésőbb a bevallás 

benyújtásakor rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával, amely tartalmazza a vevő természetes 

azonosító adatait, adóazonosító jelét, valamint a vevő kötelezettségvállalását arra 

vonatkozóan, hogy az adómentesség feltételeinek megfelel.  (elévülésig őrizni!) A 

valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt és jogkövetkezményeit az 

adóhatóság a vevő terhére állapítja meg 

A birtok-összevonási cél akkor valósul meg, ha az ügyletet megelőzően is a vevő 

tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld – a település 

közigazgatási határától függetlenül – egymással szomszédossá válik. Az egy naptári 

éven belül megkötött és ezen időtartamon belül az ingatlanügyi hatósághoz 

benyújtott ingatlan adásvételi szerződések hatását együttesen kell vizsgálni. 

Szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna választ el. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Csányi György 

Tel: 30/288-18-80 

email: csanyi.gyorgy@nak.hu 
 


