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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 



FÖLD HASZNÁLATA, 

HASZNOSÍTÁSA 

  

Tulajdonos és a haszonélvező a föld használatát, hasznosítását a 

törvény szerinti természetes személy, (földműves) valamint jogi 

személy javára haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, illetve 

szívességi földhasználat (közeli hozzátartozók!) jogcímén engedheti 

át. (szerződési kötelem!) 

Tanya földhasználati jogosultságát földművesnek nem minősülő 

természetes személy, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek nem 

minősülő jogi személy is megszerezheti. 

A föld használatának átengedéséről szóló szerződést közokiratba 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és  a 

mezőgazdasági igazgatási szerv (járási földhivatalok)hagyja jóvá 

(kivételek vannak)!  



FÖLD HASZNÁLATA, 
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Teljes bizonyító erejű a magánokirat ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll: 
 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; 

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt 

okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának 

ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; 

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg 

hitelesítve van; 

d)a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot 

szabályszerűen aláírták; 

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű 

ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte 

írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a 

kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma 

az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik 

…… 



Földhasználati jogok 

HASZONÉLVEZETI JOG ÉS A HASZNÁLAT JOGÁNAK MEGSZERZÉSE 

haszonélvezeti jog alapítása szerződéssel  csak közeli hozzátartozók között 

lehetséges max 20 évre. (egyéb esetben semmis!!)  

A haszonélvezeti jog és a tulajdonjog összeszámítandó a birtokmaximum 

tekintetében a haszonélvezeti jog szerződés alapján történő megszerzésénél. 

FÖLD HASZNÁLATA, HASZNOSÍTÁSA 

Nem szerezhet földhasználati jogosultságot 

 olyan gazdálkodó szervezet, amely nem minősül a 2011. évi CXCVI. törvény 

szerinti átlátható szervezetnek és  

 a nyilvánosan működő részvénytársaság.  

 Továbbá az akinek jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása 

van!! 
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HASZNOSÍTÁSA 

földműves és a mezőgazdasági termelőszervezet a föld birtokát 

(használatát) – a már birtokában lévő föld területnagyságának a 

beszámításával – legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg 

(birtokmaximum) ami 1800 hektár területnagyság mértékig 

meghaladható a mezőgazdasági termelőszervezet legalább 1 

éve tagjának tulajdonában álló föld használatával. 

 1800 hektár kedvezményes birtokmaximum illeti meg az 

állattartó telep üzemeltetőjét és a szántóföldi és kertészeti 

növényfajok vetőmagjának előállítóját. (feltételek!) 

Haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 

gazdasági évre, és legfeljebb 20 évre köthető meg. (szerződés 

tartalmára és megkötésére, engedélyezésére új szabályok) 
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HASZNOSÍTÁSA 

Elő-haszonbérleti jogok rangsora  (erdőnek nem minősülő földekre)  

a) a volt haszonbérlő aki helyben lakónak, illetve amely helybeli 

illetőségűnek minősül vagy lakóhelye/üzemközpontja…….. 

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

b) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül; 

c) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül; 

d) az olyan földművest, nem helyben lakó (20 km-en belüli település) 

e) a helybeli illetőségű szomszédnak minősül; 

f) a helybeli illetőségűnek minősül; 

g) az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, nem helybeli 

illetőségűnek  

Közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni 

hányadának megfelelő területnek harmadik személy javára történő 

haszonbérbe adása esetén a volt haszonbérlőt a földműves 

tulajdonostárs követi 
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HASZNOSÍTÁSA 

Elő-haszonbérleti jogok rangsora 

Minden jogosultat megelőz a helyben lakó vagy helybeli 

illetőségű aki/amely a föld fekvése szerinti településen az elő-

haszonbérleti joga gyakorlását megelőzően legalább 1 éve 

állattartó telepet üzemeltet, és a haszonbérlet célja az 

állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása 

(hatósági bizonyítvány!)  vagy 

aki/amely számára a haszonbérlet célja földrajzi árujelzéssel, 

továbbá eredet megjelöléssel ellátott termék előállítása és 

feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás folytatása. 

A volt haszonbérlőt követő  csoportokon belül a sorrendje a 

következő:  a) a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család 

  tagja, 

   b) fiatal földműves, 

   c) pályakezdő gazdálkodó. 
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HASZNOSÍTÁSA 

Elő-haszonbérleti joga annak a volt bérlőnek van aki, illetve amely 

földet a haszonbérleti ajánlat közlését közvetlenül megelőző legalább 3 

éven keresztül  haszonbérelte, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés 

nem a felek egyoldalú felmondása vagy kölcsönös megállapodása miatt 

szűnt meg, illetve a föld kényszerhasznosításba adására sem került sor 

a haszonbérlet szerződés fennállásának időtartama alatt. 

Csak az egymással szomszédos, vagy egy mezőgazdasági 

üzemközponthoz tartozó földeket lehet egybefoglalva bérbe adni. 

Az állattartó telep működtetését az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

által kiadott hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni és annak a tényleges 

állattartást és a nyilvántartás szerinti állatlétszámot is tartalmazni 

kell. 
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Elő-haszonbérleti jog nem áll fenn 

 közeli hozzátartozók közötti, 

 a föld használati jogosultságának  támogatás feltételeként  való átadásával 

megvalósuló (gazdaságátadás támogatás), 

 a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak 

legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagja, illetve annak 

közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, 

mint használatba adó közötti, 

 erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén az erdőbirtokossági 

társulat, mint földhasználó és annak tagja, mint használatba adó közötti, 

 tanya haszonbérletére irányuló haszonbérlet esetén. 
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Haszonbérleti szerződés 

A föld haszonbérbe adása esetén az ajánlatot egységes okiratba foglalt 

szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak – a felek 

aláírásától számított 8 napon belül – a föld fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni az elő-

haszonbérletre jogosultakkal, illetve a más törvényen alapuló elő-

haszonbérletre jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. 

A haszonbérleti szerződés mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásával 

válik érvényessé, az érvényességi határidőt hosszabbító vagy a bérleti 

díjat csökkentő módosításnál is!! 

A haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő helyébe az elő-

haszonbérletre jogosult az elfogadó nyilatkozatának a haszonbérbeadóval 

történt közlése napján lép be. 

E törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre vagy 

határozott időtartamra kötött haszonkölcsön-szerződés 2014. 

december 31-ével megszűnik (EU eljárás??) 
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Nem kell hatósági jóváhagyás: 

 az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló földeknél 

 a tulajdonostársak közötti használati megosztáshoz; 

 ha a földműves földhasználó közeli hozzátartozója a használatba adó; 

 a  támogatás feltételeként megvalósuló földhasználati szerződéshez; 

 a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 

25%-ban tulajdonostagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 

3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti földhasználati 

szerződéshez; 

 az erdő-birtokossági társulat a tagjai tulajdonában és haszonélvezetében álló 

erdőnek minősülő föld földhasználati jogosultságához 

 köznevelési feladatot ellátó az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézmény 

oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló föld használathoz  

 bevett egyház oktatási, szociális vagy gazdasági tevékenység végzése céljából 

történő földhasználati szerződéshez; 

 tanya földhasználati jogosultságának az átengedéséhez.  
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  Járási Földhivatal jóváhagyása 

kell nem kell 
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 Föld haszonbérbe vételekor 

általános szabály, nem minősül 

kivételes esetnek. 

Az állam vagy helyi önkormányzat haszonbérbeadásaihoz. (???) 

Agrárágazathoz tartozó köznevelési és felsőoktatási intézet 

oktatási vagy kutatási célú haszonbérleti szerződése esetén.  
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Felesbérleti szerződés esetén. 

Részesművelési szerződés 

esetén. 

Hatályos  haszonbérleti 

szerződés módosítása esetén, 

amennyiben 

a) a szerződés időtartamának, 

vagy 

b) a haszonbérleti díj 

mértékének változtatására 

kerül sor. 

Tulajdonostársak közötti használati megosztás   

Közeli hozzátartozók  közötti földhasználati szerződés  szívességi 

földhasználat, haszonélvezet vagy használat joga alapítása 

esetén.. 

Támogatás feltételeként való átadással  megvalósuló 

földhasználati szerződés esetén. 

Mezőgazdasági társas vállalkozás és az annak legalább 25%-ban 

tulajdonos tagja vagy legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja 

közötti földhasználati szerződés esetén. 

Erdőbirtokossági társulatnak a tagjaival  erdőre kötött 

földhasználati szerződés esetén. 

Tanya földhasználati jogosultságának átengedéséhez. 



FÖLDHASZNOSÍTÁSA 

adókedvezménye 

Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a 

termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott 

időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet 

időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott 

időtartam) eléri. (SZJA) 

Ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség 

feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem 

értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a 

haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) 

megszűnik, a meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt 

összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként 

kell megállapítani, bevallani és megfizetni! 

 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Csányi György 

Tel:30/288-18-80 

email: csanyi.gyorgy@nak.hu 
 


