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I. Rész 
 
Magyarország 2004. május 01-től tagja az EU-nak.1 
Korábban, mint mezőgazdasági nagyhatalom, 
mezőgazdasági szerepe egyre csökken az unión 
belül is (lásd cukorrépa termelés visszaszorítása). 
Mint uniós tagállam, természetesen a KAP 
elsődlegessége mentén alkotja meg jogszabályait, 
melyek már egy jogharmonizációs folyamat 
eredményei. A környezetpolitika közös politikává 
válásával meg kellett határoznunk azon szempon-
tokat, melyek alapján kivontunk meghatározott 
területeket a termelésből, a termőképesség 
megőrzése végett extenzíven kell megművelnünk 
bizonyos területeket. A csatlakozással átalakult a 
termőföld alapú agrártámogatási rendszer is.2 

 
 
 
Ugyanakkor az Unióba irányuló magyar export 
tárgyát képező mezőgazdasági termékeknek is meg 
kell felelniük a közösségi élelmiszerjogi, 
engedélyezési, forgalmazási szabályoknak.3 
 
Az egyenrangú tagság elvéből adódóan 
természetesen Magyarország is igényt tart minden 
olyan támogatási formára, amely a csatlakozáskor 
az Európai Unió többi tagállamának 
agrárgazdaságait megilleti, ehhez pedig minden a 
tagságból eredő kötelezettséget vállaltunk. 
Megtörtént a KAP működtetéséhez szükséges hazai 
intézményrendszer kiépítése.4 
 
A magyar agrártermelés a termelési tapasztalatai, a 
meglévő szaktudás, a természeti, és a műszaki 
feltételek mentén versenyképes agrártermelést tud 
megvalósítani és erre is törekszik. 
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Part I 
 
Hungary is member of the European Union since 
01. May, 2004.1 Earlier it was an agricultural 
superpower, but today the agricultural role 
decreases inside the union (for example: the 
suppression of production of sugar beet). As a 
member state, of course we create our acts and 
legal measures in tune with the primacy of CAP, 
which is the results of a harmonisation process of 
law. As the enviromnental polcy became 
common policy, we had to define viewpoints, 
based on which we extracted particular areas 
from the production, and we had to cultivate 
certain areas extensively because of the 
conservation of the fertility. With the accession 
the support system based on land was also 
transformed.2 
 
Agricultural products of Hungarian exports going 
to the Union have to be equal to the food law, 
licensing, and distributional rules of the 
Community.3 
 
From the equal membership's principle, Hungary 
also lays claim to all support forms, that all 
member states got after the accession, and of 
course for this we undertook all obligation 
deriving from the membership. The establishing 
of the national institutional system, necessary for 
the operating of CAP has been done.4 
 
 
The Hungarian agricultural producing can realise 
competitive producing of agricultural products 
because of our production and output 
experiences, existing expertise, the natural and 
technical conditions and aims for this. 
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A COPA-COGECA-nak 2002. szeptember óta 
Magyarországról 5 társult tagja volt, melyek közül 4 
vált teljes jogú taggá 2004. május 1-től. 2008. 
október 22. óta az alábbi három szervezet szakértői 
vesznek részt a COPA-COGECA munkájában: (a) 
Magyar Agrárkamara (COPA tag), (b) Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) (COPA és COGECA tag), (c) 
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 
Szövetsége (MOSZ) (COPA tag).  
 
 
 
Magyarország 1946-ban kérte és nyerte el felvételét 
a FAO-ba (az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési 
Világszervezete), majd az 1950-es évek elején 
kilépett. Hazánk az 1967. novemberben megtartott 
Konferencián kérte tagságának megújítását, amelyet 
két ellenszavazattal meg is kapott, így (az 1946-52-
es első periódus után) 1968-tól hazánk újra 
csatlakozott a FAO-hoz.5 
 
Magyarország új alaptörvénye 2011. január hó 01. 
napján lép hatályba, ekként országjelentésünkben 
már az új alaptörvény rendelkezésit ismertetnénk. 
Az új Alaptörvény szűkebben rendelkezik 
valamennyi kérdés tekintetében, ekként a 
gazdálkodással kapcsolatosan is csupán az alapvető 
jogok tekintetében hivatkozhatunk rá, ekként az 
erre vonatkozó rendelkezések: 
 
A P. cikk mondja ki a termőföld védelmét: a 
természeti erőforrások, különösen a termőföld, az 
erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 
különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a 
kulturális értékek a nemzet közös örökségét 
képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 
nemzedékek számára való megőrzése az állam és 
mindenki kötelessége. E körbe vonható volt még a 
tulajdonhoz való jog védelme is.  
 
 
Vagyis nem magáról a gazdálkodás szabadságáról, 
hanem a termőföld és annak kincsei, erőforrásai 
védelmét mondja ki csupán az Alaptörvény. A 
mezőgazdasági tevékenység védelmével alacso-
nyabb szintű jogforrásokban találkozunk, ekként 
törvényben, a vonatkozó szabályozás nagyon 
összetett, ágazati szinteken különböző is lehet. A 

The COPA-COGECA has from Hungary 5 
associated members since September of 2002, 
among which 4 became full right member in 1st 
May, 2004. Since October, 2008. the 
undermentioned experts of three organisations 
take part in the work of COPA-COGECA: (a) 
Hungarian Agricultural Chamber (member of 
COPA); (b) The Association of Hungarian 
farmers and host co-operatives (MAGOSZ) 
(COPA and COGECA); (c) The National 
Association of agricultural co-operatives and 
producers (MOSZ) (COPA ). 
 
Hungary became member of FAO in 1946 (Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations), and resigned from it in the years of 
1950. Our country asked for the reformation of 
membership in the conference of 1967, and we 
got it, so (after the first period of 1946-52) our 
country joined again in 1968.5 
 
 
The new constitutional act of Hungary 2011. 
comes into force on 01th January 2011, so we 
would like to demonstrate the provisions of the 
new act in our country report. The new 
constitution possesses more narrowly about every 
question, so we may refer to it in the look of the 
fundamental rights of farming, and so the 
provisions concerning this are: 
 
The article P is about the protection of the land: 
the natural resources, particularly the land, forests 
and the water resources, the biological diversity, 
particularly the native plant and species, and the 
cultural values constitute the nation's common 
heritage, and the protection, the maintenance and 
preserving of them for the future’s generation are 
the tasks and duties of the nation and mankind. 
And w can also mention the the protection of 
right for property. 
 
It means that the Constitution does not says 
about the freedom of farming, but about the 
protection of the soil and its resources merely. 
We find legal measures about the protection of 
the agricultural activity in other legal sources with 
lower level, not only in acts, the relevant 
regulation may be different on very complex, 
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termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény III. 
fejezete szabályozza a használatot, ekként a 
tulajdonon alapuló használatot is, mely azonban 
nem kizárólagos, hiszen haszonbérlő is 
gazdálkodhat, sőt gazdálkodni köteles (használati 
kötelezettség) Használatra vonatkozó szabályokat 
tartalmaz továbbá a Ptk. is, ugyanakkor ahhoz 
képest a Tft. a speciális jogszabály.6 
 
 
Az újonnan elfogadott alaptörvény ezzel szemben a 
természet és a környezet alkotmányos védelmének 
szintjét magasabb szintre emeli. Fontos újítás, hogy 
alkotmányos szintre emeli a genetikailag módosított 
élőlényektől mentes mezőgazdaság biztosításának 
elősegítését.7 
 
Az ingatlan-nyilvántartás céljára az állami 
földmérési alaptérkép nyilvántartási példánya 
szolgál. Ingatlan-nyilvántartási térképként a számí-
tógépes adathordozón (digitális formában) rögzített 
földmérési alaptérképet kell használni, ha e térkép a 
településről elkészült és azt az erre előírt eljárás 
során előzetesen hitelesítették. 
 
A térkép az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a 
következőket tartalmazza: (a) a település neve és 
térképszelvény száma, (b) a település közigazgatási 
határvonala, valamint a belterület, külterület 
határvonala, (c) földrészlet határvonala és helyrajzi 
száma, (d) épület, építmény, (e) alrészlet 
határvonala, jele és megnevezése, (f) a 
földminősítési mintatér, valamint a földminősítéssel 
megállapított minőségi osztályok határvonalai, (g) 
dűlőnév, utcanév és házszám, (h) közterületről, 
illetve más ingatlanáról nyíló pince bejárata.8 
 
 
 
 
Az egyéb önálló ingatlanok alaprajza 1:100 vagy 
annál nagyobb méretarányban ábrázolja az ingatlan 
– társasháznál a közös, szövetkezeti háznál a 
szövetkezeti tulajdonban lévő épületrészek, 
továbbá az öröklakások és szövetkezeti lakások – 
elhatároló vonalait. Az alaprajzon fel kell tüntetni a 
település nevét, az ingatlan utca, házszám, emelet és 
ajtószám szerinti megjelölését, továbbá az önálló 
ingatlan sorszámát és alapterületét. 

sectorial levels. The third chapter of the Act 
about the land (Act LV. of 1994) regulates the 
usage, the usage based on the property, which is 
not sole however, since a leaseholder may run a 
farm, indeed it is an obligation to crop the land 
(obligation of use). Other Act (Civil Code) 
implies rules concerning the usage furthermore 
but the rules of the Act on Land contains special 
measures.6 
 
The new constitution raises the level of the 
constitutional protection of the nature and the 
environment to higher level. Important 
innovation is that it raises into constitutional level 
the promotion of the insurance of genetically not 
modified plants in the agriculture.7 
 
The registered copy of the state geodetic base 
map is used for the aim of the real estate register. 
As a real estate recording map on computerised 
datas (in a digital form), it is necessary to use 
fixed geodetic base map, if this map contains the 
whole settlement and it was authenticated in the 
course of a prescribed procedure. 
 
In terms of the real estate register this map 
implies: (a) the name and number of the map-
segment of the settlement, (b) the administrative 
borderline of the settlement, and the borderline 
of the inner-city area, and the outer area, (c) the 
borderline of a land portion and its topographical 
number, (d) buildings on land, (e) the borderline 
of sub-segments, sign and name of it, (f) sample 
segment for land classification, and the 
borderlines of the qualitative classes established 
with land classification, (g) name of vineyard, 
name of streets and street-numbers, (h) the 
entrance of cellars opening from a public domain, 
or from real estate of somebody else.8 
 
The ground-plan of other independent real 
estates illustrates in rate 1:100 or bigger – at a 
condominium the common buildings, at 
cooperative house the parts of building in the 
cooperative property, furthermore the 
condominia and cooperative flats – the 
demarcating lines of realties. It is necessary to 
indicate the name of the settlement, the name of 
the street, the street-number, floor and door-
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Vannak azonban speciális földnyilvántartási 
rendszerek is, melyek kifejezetten meghatározott 
támogatásokhoz kapcsolódnak, azok jogszerűségét 
ellenőrzik ezáltal, így pl. a MePAR földregiszter, 
mely hivatkozási alapja a fizikai blokk, és ezen belül 
a mezőgazdasági parcellák, melyeket légifotó vagy 
űrfelvétel alapján azonosítanak be.9 
 
Mezőgazdasági területekkel kapcsolatos vitában – a 
vita jellegétől függően – az illetékes Földhivatal, 
mint hatóság, avagy helyi bíróság jár el. A területi 
problémákkal kapcsolatos jogvitában az a helyi 
bíróság jár el, akinek területén az ingatlan 
elhelyezkedik. A területi probléma azonban 
irányulhat arra is, hogy valamely ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés törlését és az eredeti állapot 
visszaállítását kérik érvénytelenség címén, akinek 
nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti, továbbá az 
ügyész, illetve az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a 
bejegyzett jog elévült, vagy megszűnt, vagy a 
nyilvántartott tény megváltozott, végül pedig a 
bejegyzés kiigazítását az, aki a téves bejegyzés 
folytán sérelmet szenvedett. 
 
 
Keresetindításnak a bírósághoz akkor van helye, ha 
az ingatlanügyi hatósági eljárásban a bejegyzés nem 
törölhető, illetve a sérelem nem orvosolható, 
továbbá ha azokat eredménytelenül kísérelték 
meg.10 
 
Az érvénytelen bejegyzés törlése iránt a keresetet 
azzal szemben, aki közvetlenül a bejegyzés folytán 
szerzett jogot vagy mentesült kötelezettség alól, 
addig lehet megindítani, amíg a bejegyzés alapjául 
szolgáló jognyilatkozat érvénytelensége megállapí-
tásának helye van. 
 
Azzal szemben, aki további bejegyzés folytán, az 
előző bejegyzés érvényességében bízva, jóhisze-
műen szerzett jogot, a bejegyzéstől számított 
három év alatt lehet a törlési keresetet 
megindítani.11 
 
Amennyiben pedig két ingatlan közötti határ 

number indication on the ground-plan, 
furthermore the number and floor-space of 
independent real-estates. 
 
But there are special land record systems, which 
are attached to positively particular supports, 
their legality is checked hereby, for example: 
MePAR land register, and the reference bese of it 
is the physical block, and inside this: the 
agricultural parcels, which are identified by 
photos made from air or from space.9 
 
In litigations in connection to agricultural areas – 
depending of the character of the debate – the 
competent Land Office, as an authority, or the 
local court intervenes. In ligitation about regional 
problems that local court prosecutes, where the 
land settles down. But the regional problem may 
apply to the deletion of the registration in the 
land-register and they ask the restoration of the 
original state on the title of invalidity, who’s 
fundamental rights are offend, furthermore the 
prosecutor, and anyone who is concerned in the 
case, who proves that the registered right is 
lapsed, or it was ceased, ott he registered fact was 
changed, finally the correction of the registration, 
who suffered insults owing to the wrong 
registration. 
 
The first process to the court is eligible if the 
registration is not cancellable in the procedure of 
the authority dealing with land property, and the 
offence cannot be remedied, furthermore if these 
procedures were tried inefficiently.10 
 
For the deletion of the invalid registration the 
earning can be submitted against who obtained a 
right with the wrong registartion or quit directly 
from an obligation, and it is possible to submit it 
until the realization of invalidity of the declaration 
is possible. 
 
Against who obtained bona fide further rights, 
because he/she believed in the validity of the 
previous registration, it is possible to initiate the 
deletion earnings within three years counted from 
the registration.11 
 
And if the object of the judicial combat is the 
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pontos megállapítása a jogvita tárgya, azt helyi 
bíróság bírálja el szakértő kirendelése mellett. 
Vagyis nincs külön erre specializálódott bíróság, 
hanem amennyiben szakkérdés merül fel, a bíróság 
szakértőt von be az eljárásba. 
 
 
Megyei hatáskörű bíróság jár azon ügyekben, 
amikor valamely meghozott közigazgatási határozat 
bírósági felülvizsgálata szükséges, amennyiben az 
ügyfél valamennyi jogorvoslati utat kimerített. 
 
A mezőgazdaság terület helyett a magyar jog a 
termőföld elnevezést használja. Az ilyen jellegű 
területekre két, egymástól jelentősen eltérő 
jogszabály foglalkozik. Az első, a termőföldről 
szóló törvény a termőföldnek minősülő terültek 
tulajdonszerzésével, és használatával, valamint a 
termőföldnek nem minősülő terültek 
tulajdonszerzésének engedélyezésével foglalkozik, 
és dologi jogi, valamint mezőgazdasági jogi jellege 
van. A másik jogszabály a termőföld védelméről 
szóló törvény, mely a termőföld nem 
mezőgazdasági jellegű használatával, a művelésből 
való ideiglenes és végeleges kivonás közigazgatási 
szabályaival, valamint a termőföld minőségi 
védelmével foglalkozik.12 E jogszabály környezet-
védelmi, közigazgatási jogi jelleggel bír.  
  
A magyar politikában nagy szerepe van a 
termőföldnek. 1994-ben egy átmeneti liberális 
szabályozás után maximálták a tulajdonban 
megszerezhető termőföldek terültét, és a jogi 
személyeket valamint a külföldieket kizárták a 
termőföld tulajdonszerzésből. Ez a szabály maradt 
fenn a uniós csatlakozás után, majd a hét éves 
periódus lejárta után 2011. januárjában újabb 3 évre 
hosszabbítást kaptunk a szabályok fenntartására.13 
 
  
A magyar alkotmánybíróság gyakorlatában a hazai 
agrárpolitika céljainak fenntartása szempontjából 
méltányosnak és arányosnak tekintette ezt a 
korlátozást, és mindaddig fenntarthatónak 
minősítette, míg azonos piaci pozícióba nem 
kerülnek a magyar termőföld árak versenytársaink 
földáraival.14 A magyar jogi szabályozás a termőföld 
tulajdon megszerzésének korlátját állítja fel: ekként 
belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát 

accurate statement of the border between two 
real estates, the local court passes judgement with 
the help of an expert. I mean in Hungary there is 
not a separately specialized court, but if a special 
question arises, the court involves an expert in 
the procedure. 
 
A court with county competence handles about 
cases, when the court review of an administrative 
decisions is necessary, and only if the client used 
up the opportunity of every legal redress. 
 
Instead of `agricultural area´ the Hungarian legal 
regulation uses the phrases: `agricultural land´.  
Two significantly different legal measures (Acts) 
regulate this area. The first, the Act on 
agricultural land regulates the property acquisition 
of agricultural land, and the land use, the lease, 
the property acquisition of non-agricultural lands, 
and these rules have also a character of 
agricultural law and law of things. The other 
measure is the Act on the protection of land, 
which regulates the non -agicultural use of land, 
and contains administrative rules of temporary 
and definitive extraction from cultivation, and the 
qualitative protection of land.12 This Act has an 
environmental protection, and administrative 
legal character too. 
 
The agricultural land plays an important role in 
the Hungarian politics. In 1994, after a 
transitional liberal regulation, the maximum 
measure of land property was fixed, and the legal 
entities and foreigners were excluded from the 
land-property acquisition. This rule stayed up 
after the accession to the EU, and after a seven-
year period, in January of 2011 we got 
prolongation for the maintenance of the rules 
until 3 years.13 
 
In the practice of the Hungarian Constitutional 
Court, this limitation was considered to be fair 
and proportional according to the aims of the 
domestic agricultural policy, and it was classified 
maintainable, until the prices of Hungarian land 
got into identical market position with the 
competitors' land prices.14 Hungarian legal 
regulation sets up the limitation of the acquisition 
of land property: a domestic passenger may get 
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csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a 
tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 
6000 aranykorona (a továbbiakban: AK) értékű 
termőföld lesz. Vagyis a maximálisan megsze-
rezhető termőföld nagyságát írja elő vagy hektár 
nagyságban vagy aranykorona értékben meghatá-
rozva.15 Ugyanakkor a belföldi magánszemély nem 
szerezheti meg a termőföld tulajdonjogát, ha az 
annak fekvése szerinti településen az ő és közeli 
hozzátartozója tulajdonában lévő termőföld 
mennyisége a megszerezni kívánttal együtt megha-
ladná a település összes termőföld területének 
egynegyedét vagy az ezer hektárt. A belföldi 
magánszemély által megszerezhető termőföld 
mértékének megállapí-tásánál figyelmen kívül kell 
hagyni a legfeljebb 6000 m2 területtel önálló 
ingatlanként kialakított tanya területén levő 
termőföldet. Ezzel szemben a belföldi jogi személy 
és jogi személyiség nélküli más szervezet termőföld 
tulajdonjogát – a Magyar Állam, az önkormányzat 
és a közalapítvány kivételével – nem szerezheti 
meg. Egyházi jogi személy végintézkedés, illetőleg 
ajándékozási, tartási vagy gondozási szerződés 
alapján termőföldre tulajdonjogot szerezhet. A 
külföldi magánszemély és jogi személy termőföld 
tulajdonjogát – főszabály szerint – nem szerezheti 
meg.  
 
A vidékfejlesztés kialakulásával a mezőgazdasági 
tevékenység definíciója megváltozott. A mező-
gazdaság hagyományos termelői funkciói mellett 
szociális és társadalmi dimenziónak feltárására is 
sor került. E tekintetben, főleg a támogatások, és a 
föld értékének az összefüggéseinek vizsgálata során 
került előtérbe a mezőgazdasági termelés környezeti 
állapotot megőrző funkciója.16 A magyar vidékfej-
lesztési támogatások gyakorlatában azokat a 
terülteket, melyek jó termőhelyi adottságaik mellett 
a természeti környezet megóvásában, a veszélyez-
tetett fajok védelmében, valamint a közösségi 
természetvédelem terültén kiemelt jelentőséggel 
bírnak, ott a jogszabályok korlátozzák a tulajdonos 
vagy használó földhasználati tevékenységét.17 Ezen 
korlátozást kompenzálja a területre igényelhető 
agrár-környezetgazdálkodási támogatás, mely a 
megfeleltetési kritériumok betartása mellett, egy 
magasabb  támogatottsági szintet biztosít az önkor-
látozást vállaló termelőnek.18 A termőföldek 
hasznosításának beazonosítására szolgál a 

land property with a greatness of at most 300 
hectares or in 6000 gold crowns (in the 
additional: AK) value. I mean that a legal 
regulation prescribes the maximum size of the 
land property, defined in measure of hectare or 
gold crown value.15 But a domestic passenger can 
not get land property, if the land settles down on 
a settlement, where the proprietor and his/her 
close relative's property together exceed the 
quarter of all land of the settlement or one 
thousand hectares. Opposite this, domestic legal 
entities and unincorporated organisations can not 
get the property of land – except the Hungarian 
state, and local governments, and the public 
funds. Church legal entity can get property based 
on last will, or on gift or care agreement, 
donation. Foreigners and legal entities form 
foreign country land ownership – according to 
basic rule – may not get property. The rules 
concerning the domestic passengers apply to 
member state citizens, who wishes to settle down 
in Hungary as an independent agricultural 
producer, and contracts to live in Hungary 
continuously for 3 years, and pursues an 
agricultural activity. 
 
 
 
The definition of the agricultural activity was 
changed with the development of the rural 
development. Not only the traditional producers' 
functions of the agriculture, but the social and 
traditional dimensions came into prominence.16 
The function of agricultural production 
preserving an environmental state became 
substantial, in the course of the examination of 
supports and the value of land. In the practice of 
the Hungarian rural development supports, which 
plays an important role beside good pistil-place 
conditions, in the protection of the natural 
environment, in the protection of the endangered 
species, and in the community environmentalism, 
the measures limit the land-use of owner or 
leasehold.17 The claimable agrarian- and 
environmental economy support compensates 
this limitation, which supports higher protection 
level for producers, who answer the criterions 
and who assume self-restraint.18 The leasehold 
register, which is fixed in a computerised 
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földhasználati nyilvántartás, mely egy számítógépes 
adatbázisban rögzített, az azt kezelő számítás-
technikai eszközzel olvasható és kinyomtatható 
formában is megjeleníthető földhasználati lapból, 
továbbá okirattárból áll. Azt a földhasználót jegyzik 
be, aki az érvényes földhasználati jogcím, illetve 
tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog 
alapján a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
25/B. § (2) bekezdésében foglalt mértékben 
termőföldet használó magánszemély, illetőleg jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervezet. 
 
A földhasználati lapon kell nyilvántartani a 
földhasználó használatában álló, a körzeti 
földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) illetékes-
ségi területén lévő valamennyi termőföldet, illetőleg 
mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló 
belterületi földet (a továbbiakban együtt: termő-
föld) – ide nem értve az erdő művelési ágban 
nyilvántartott földrészleteket – településenként, a 
helyrajzi számok emelkedő sorrendjében, belterület, 
külterület csoportosításban. 
 
A földhasználati lap a földhasználóra és az általa 
használt földterületre vonatkozó adatokat, továbbá 
a nyilvántartást vezető földhivatal megnevezését, a 
nyilvántartásba történő bejegyzés, a nyilvántartásból 
való törlés és a nyilvántartásban végzett módosítás 
iránti bejelentés iktatásának időpontját, a nyilván-
tartásba történő bejegyzésről, a nyilvántartásból 
való törlésről és a nyilvántartásban végzett 
módosításról szóló határozat számát és meghozata-
lának időpontját, valamint a használt földterületre 
vonatkozó jegyzet rovatot tartalmazza, tehát 
feltüntetésre kerül a használt terület mértéke 
(hektárban, tízezred pontossággal), értéke 
aranykoronában (két tizedes pontossággal), a 
használt művelési ág, ha a földrészlet az ingatlan-
nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a 
használt alrészletek jelei, művelési ágai, minőségi 
osztályai, valamint a használattal érintett terület 
nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).19 
 
Magyarországon az ország teljes területére kiterjedő 
nyilvántartás az ingatlan-nyilvántartás. Ez a 
rendszer ingatlan, és reálfólium alapú, de a 
földhasználatot nem képes az állami és az uniós 
érdekek szerint összefogni.20 

database, is used for confirming the identity of 
the utilisation of land, and this register consists of 
a print leasehold sheet, and documents. That land 
user is registered, who is a private person using 
land based on valid ownership, property, or on a 
legal usufruct, a trustee right, or the user can be a 
legal entity or a non- legal entity organization too. 
 
 
 
 
 
 
It is necessary to register on the leasehold sheet 
all lands used by leaseholder, all lands in the 
competent area of the district land registry (in the 
additional: land registry), and the field and 
forestry lands standing under cultivation (in the 
additional: land) – except the forest – in all 
settlement, in the rising order of the 
topographical numbers, and in the grouping of 
inner or outer area. 
 
 
The leasehold sheet contains relevant datas about 
the land user and the land used by him/her, the 
name of a land registry guiding the register, the 
date of the booking into the register, the date of 
the deletion from the register, and the 
modification made in the register, the number 
and the taking date of the decision of entry, 
deletion and modification, and implies the note 
concerning the used territory heading, so the 
measure of the used area gets to indication (in 
hectare, in accuracy of ten thousand), value in a 
gold crown (in accuracy of two corporals), a used 
land use, if the land is divided into parcels, the ar 
of the used parcels, qualitative classes, and the 
greatness of the area affected with the usage 
(hectar, m2) and value in gold crown (AK).19 
 
In Hungary, the real estate register is the register 
expanding on the whole area of the country. This 
system is real estate-, and realfolium based, but is 
not able to coordinate the land use according to 
the interests of national and union level.20 
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Magyarországon a földhasználati rendszer kettős. 
Egyrészt a földhasználati nyilvántartás, min a 
Földhivatalokon működő perszonálfólium alapú 
nyilvántartás, mely használók szerint tartja nyilván 
az 1 ha-nál nagyobb mezőgazdasági célú 
földhasználatot, és ezek alapján fizeti ki a magyar 
állam a még fennálló top-up támogatásokat. 
Másrészt az SAPS-rendszer alapját képező 
MEPAR. E rendszer alapján az írásbeli támogatási 
igényeket vetik össze a vetésterületről készített 
űrfelvételekkel. Az erdőgazdálkodás területeit az 
erdészeti hatóságok által vezetett erődállomány 
adattárak tartalmazzák.21 A természeti védettség 
alatt álló területek nagy része állami tulajdonban áll, 
így ezekről a Nemzeti Földalap, mint állami 
vagyonkezelő vezet nyilvántartást. A kisebb 
természeti védettség alatt álló területek, ahol 
gazdálkodás is folyik, a már említett földhasználati 
nyilvántartás fogja össze. A Polgári Törvény-
könyvünk foglalkozik a mezőgazdasági haszon-
bérlet speciális szabályaival, mely alapján a 
haszonbérlő meghatározott mezőgazdasági földte-
rület vagy más hasznot hajtó dolog időleges 
használatára és hasznainak szedésére jogosult, és 
köteles ennek fejében haszonbért fizetni. Ami 
eltérés a földterületre vonatkozóan: Mezőgazdasági 
földterület haszonbérbe adásához írásbeli szerződés 
szükséges; jogszabály a szerződés érvényességét 
hatósági jóváhagyáshoz kötheti. Mezőgazdasági 
földterület alhaszonbérbe adása – ha törvény 
másként nem rendelkezik – semmis. Az írásba 
foglaláson felül a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvény 25/B. §-a előírja, hogy aki egy hektárnál 
nagyobb területű termőföldet használ, köteles a 
szerződést annak megkötésétől számított harminc 
napon belül a földhivatalhoz nyilvántartásba vétel 
céljából benyújtani. Az 1994. évi LV. törvény 22-
23. §-a további korlátot határoz meg a haszonbérbe 
adható terület méretével kapcsolatban. E szerint 
belföldi magán- és jogi személy, illetőleg jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet – a 
Magyar Állam, az önkormányzat és a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével – legfeljebb 300 
hektár nagyságú vagy 6000 AK értékű termőföldet 
vehet haszonbérbe. Gazdasági társaság és 
szövetkezet legfeljebb 2500 hektár nagyságú vagy 
50 000 AK értékű termőföldet haszonbérelhet. 
Külföldi magán- és jogi személy legfeljebb 300 

 
The leasehold system is dual in Hungary. On the 
one hand the leasehold register, which is a 
personalfolium based register, records the land-
users, who uses more then 1 hectar of agricultural 
land, and the state pays the top-up supports, 
according to this register. On the other hand 
there is the MEPAR system based on SAPS –
system. Based on this system, written support 
claims are compared with prepared space uptakes, 
photos. The areas of the sylviculture imply the 
fortress substance leaded by the authorities of 
forestry.21 The huge part of the areas standing 
under natural immunity is in state property, about 
these the National Landfund, as a state trustee, 
guides a register. Our Civil Code deals with the 
special rules of the agricultural lease, so it 
regulates that the leaseholder is entitled to use the 
particular agricultural territory or to take the 
benefits, and for this has to pay the lease. How is 
it different from the lease of things, so what is 
special for the land: For the leasing of an 
agricultural territory, written contract is necessary; 
a measure may bind the validity of the contract to 
magisterial approval. The sublet of agricultural 
territory – if legal measure does not take action 
differently – is invalid. The Act on Land (§ 25 of 
Act LV of 1994) prescribes – over the written 
form – that who uses larger, than one hectare 
land, he/she has to render the contract for the 
land registry because of its registration within 
thirty days from the signing of the contract. The 
Act defines additional confines in connection 
with the size of the area which can be leased. 
According to this, a domestic passenger and legal 
entity, and organizations without legal entity – 
except the Hungarian state, and the local 
government – can lease maximum 300 hectares 
area or area with value of 6000 AK. Economic 
company and co-operative can lease maximum 
2500 hectares or area with value of 50 000 AK. 
Foreigners and legal entity from outland can lease 
maximum 300 hectares or 6000 AK valued land. 
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hektár területnagyságú vagy 6000 AK értékű 
termőföldet vehet haszonbérbe. 
 
Mezőgazdasági földterület haszonbérlője köteles a 
földet rendeltetésének megfelelően megművelni és 
ennek során gondoskodni arról, hogy a föld 
termőképessége fennmaradjon. A haszonbérlő arra 
az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli 
esemény okából az átlagos termés kétharmada sem 
termett meg, méltányos haszonbérmérséklést, 
illetőleg haszonbér elengedést igényelhet.  A 
mérsékelt vagy elengedett haszonbér pótlását a 
következő évek terméséből sem lehet követelni. 
 
A határozatlan időre kötött mezőgazdasági 
haszonbérletet hat hónapi felmondással a gazdasági 
év végére lehet megszüntetni. Más dolog 
haszonbérlete esetében a felmondási idő egy hónap. 
 
 
A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja 
a haszonbérletet, ha a haszonbérlő figyelmeztetés 
ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földet, 
vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely 
súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, 
a föld termőképességét, az állatállományt vagy a 
felszerelést. 
 
A mezőgazdasági haszonbérlet megszűntével a 
földet és a többi haszonbérelt dolgot olyan 
állapotban kell visszaadni, hogy a termelést 
megfelelő módon azonnal folytatni lehessen.22 
 
II. rész 
 
A mezőgazdasági területek fejlesztésének stratégiája 
– a Nemzeti Vidékstratégián belül a következő 
programokban ölt testet: Föld és birtokpolitika.23 A 
föld és birtokpolitikán belül, kiemelt stratégiaként 
szerepel a demográfia földprogram, és a fiatal gazda 
életpályamodell, a szétaprózódott birtokok kialaku-
lását, és a nagy birtokkoncentrációt megakadályozó 
Föld és birtokrendezési program, a tájelemekhez 
illeszkedő földhasználatot elősegítő Földhasználati 
szerkezet-átalakítási, és tájgazdálkodási program, a 
Szociális Földprogram, és a termőföldet egy üzem-
szerkezetbe elképzelő üzemszabályozási program.  
  
 

 
 
 
The leaseholder of an agricultural territory has to 
cultivate the land according to its function and 
has to ensure that the fertility of the land should 
remain. The leaseholder for that year, in which 
because the reason of natural disaster or an other 
extraordinary event, two thirds of the average 
crop has not grown, fair lease reduction, or a 
lease concerns remission may demand. The 
payment of the moderate or released lease can 
not be demanded in the next years. 
 
The agricultural lease bounded to indeterminate 
time can be abolished with a 6 month long notice 
til the end of the financial year. The The notice 
period of lease of an other thing is just one 
month. 
 
The landlord can quit the lease contract with an 
immediate effect, if the leaseholder does not 
cultivate the land despite of warning, or continues 
generally such a farming, that jeopardizes the 
efficiency of production, or the fertility of the 
land, livestock or the equipment seriously. 
 
 
With the cessation of the agricultural leasei is 
necessary to give back the land and other things 
has in a state that it should be possible to 
continue the suitable production promptly.22 
 
Part II 
 
The strategy of the development of agricultural 
areas – appears in the next national program 
within the National Country Strategy: Land and 
Possession Policy.23 Inside the Land and 
Possession Policy, the demographical land 
programm appears as an emphasized strategy, 
and the young land-owner career model, and the 
program of Land and Property Redistribution, 
which forbids and cramps the development of 
the possessions broking up into fragments, and 
the possession concentration, the program, which 
prevents the land use and belongs to landscape 
elements, is the Leasehold Construction- 
reorganisational and landscape management 
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Az ország egyes kiemelt területeinek külön 
fejlesztési stratégiáit gyűjti össze, és a tájra és 
elemeikre jellemező fejlesztési terveket készítenek a 
Térségi Komplex Vidékfejlesztési Programok. 
  
A Helyi Gazdaságfejlesztésen belül kiemelt célként 
szerepel a falusi vendéglátás, a helyi élelmiszer-
ellátás és feldolgozás, a helyi szövetkeztek és a helyi 
pénz programok. Ez utóbbi egy olyan 
kezdeményezés, melyet a város vállalkozói 
fizetőeszközként elfogadnak, és a településen ezzel 
lehet a helyi termékekért fizetni. (Pl.: soproni kék 
frank – utalva a környék híres borára a 
kékfrankosra). Valamint a komplex térségi 
energiaellátási program, mely egy termelési, 
feldolgozási és egy energiaellátási részt magába 
foglaló, komplex vidékfejlesztési és energetikai 
program. E program segítségével az energia-
függésen túl mind az mezőgazdasági munkán 
alapuló árutermelésnek, mind pedig az idény-
munkákat követő energiahordozó előállításnak, és a 
helybeli felhasználásnak is megvannak a helyi 
munkaerő foglalkoztatását elősegítő feltételei.24    
 
Magyarországon a fejlesztési tervek és programok 
nagy része a kiemelt, és fejlett területekre 
koncentrálódott. Itt a vidékfejlesztés kiemelt 
célként jelenik meg, ezért a regionális fejlesztést is 
magába foglaló Új Magyarország Fejlesztési 
Tervnek nem része a vidékfejlesztés, hanem egy 
önálló vidékfejlesztési terv született a vidéki 
területek fejlesztésére.25 A 2007-2013-as időszakra 
ezen elfogadott vidékfejlesztési tervnek megfelelőn 
történnek a kifizetések a vidékfejlesztésre. Az 
időszakon belül a 2010-ben megalakuló új kormány 
a vidékfejlesztés politikai céljait átdolgozta, és ezen 
céloknak megfelelően csoportosítja át a vidékfej-
lesztési terv tengelyei között a támogatásokat. A 
2011-es év második felére várható az új koncepció 
szerinti támogatási rendeletek megjelenése.26     
 
 
 
A ritkán lakott, és egyéb hátránnyal küszködő 
(magas munkanélküliség, fejeletlen infrastruktúra, 

program, the Social Landprogram, and the Firm 
Regulation Program, which imagine the land in a 
firm construction.  
 
The Regional Complex Rural Development 
Programs collect the separate development 
strategies of emphasized areas, and make plans 
characterising for the landscape and elements. 
 
Within the Development of Local Economy the 
emphasized aims are: the village-hospitality, the 
local food supply and processing, the local co-
operatives and local money programs. This last 
program is such an initiation that the city's 
entrepreneurs accept as a currency, and it is 
possible to pay by this for the local products on 
the settlement. (for example: Soproner blue Franc 
– indicating the famous wine). And the Complex 
Area Energy Supply Program, which includes a 
production, process and complex rural 
development and energetics program. With the 
support of this program beyond the energy 
dependence, either the production based on 
agricultural work, or the production of energy 
source of seasonal employments, and the local 
use both have conditions furthering the local 
workforce's employment.24 
 
In Hungary the development plans and programs 
are emphasized, and they are concentrated to 
developed areas. The rural development appears 
as an emphasized aim here, so the Rural 
Development is not part of New Hungary 
Development Plan containing the regional 
development too, but an independent rural 
development plan was born for the development 
of the rural areas.25 For the period of 2007-2013, 
the payments for rural development happen 
based on this accepted rural development plan. 
Inside this period, the new government was 
formed in 2010, and it reshaped the political aims 
of the rural development, and rearranges the 
supports according to these aims between the 
axes of the rural development plan. The 
appearence of new concept of support orders are 
expected for the second half of the year 2011.26 
 
On areas inhabited rarely and struggling 
disadvantages (unemployment, embarrassed 
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képzetlen lakosság) területeken a rendeletek adnak 
speciális előnyben részesítettséget. A pályázó 
kevesebb önrésszel tud fejlesztéseket végrehajtani 
az ilyen területeken, a projekt kiterjedhet 
infrastrukturális hátrányok leküzdésére is, valamint 
azt ilyen területeken kérhet a pályázó előleget is az 
amúgy utófinanszírozott pályázatra.27 
 
A fenntarthatóság biztosítására szolgálnak az agrár-
környezetvédelmi programok, ahol a célterület 
adottságainak megfelelő intenzitású termeléshez 
kapcsolódnak speciális előírások, amelyek betartá-
sával szerezhet a termelő jogot kiegészítő jellegű 
támogatásokra.   
 
Természetvédelmi területen folytatható meghatá-
rozott gazdálkodási tevékenység. A nem védett 
területeken a természetvédelem fontos feladata az, 
hogy – az agrár-környezetgazdálkodási intézkedé-
sek kialakításában és végrehajtásában való együtt-
működésén keresztül – a gazdálkodókat 
ösztönözzék a természetvédelmi célú, vagy 
természetvédelmi hatással bíró célprogramokba 
való belépésre.28 
 
A Natura 2000 hálózattal érintett területeken – 
amely hazánk kb. 21%-át fedi le – a 269/2007. 
Korm. rendelet, és az ahhoz szorosan kapcsolódó 
128/2007. FVM rendelet alapján a gyepterületeken 
már a 2007/2008-as gazdasági évben igényelhetők 
voltak a Natura 2000 területek földhasználati 
előírásainak betartásáért járó kompenzációs 
kifizetések. A védett természeti területeken való 
gazdálkodást a természetvédelmi oltalom kihirde-
tését szolgáló jogszabály, a természetvédelmi 
kezelési terv, valamint a hatályos jogszabályok 
alapján meghozott hatósági döntések határozzák 
meg. A védett természeti területeken folyatatott 
gazdálkodás speciális esete az állami tulajdonú és a 
nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében 
lévő területeken végrehajtott természetvédelmi célú 
területkezelés. Ez a védett természeti területek 
mintegy harmadán valósul meg. Ezeknek a 
területeknek egy része az ún. szentélyterületek közé 
tartozik, így azon kizárólag a természeti állapot 
fenntartásához nélkülözhetetlen legszükségesebb 
beavatkozások végezhetők el, mint pl. az inváziós 
fajok visszaszorítása, vagy a kedvezõtlen 
szukcessziós folyamatok befolyásolása.  

infrastructure, unqualified population) the orders, 
decrees get participiant in special benefit. The 
applicant can execute developments with fewer 
private resources on the areas like this, the 
project may expand on overcoming 
infrastructural disadvantages, and the applicant 
may ask advance for later financed projects.27 
 
The agrarian-environmental protection programs 
are used for the insurance of the sustainability, 
where special regulations are attached to the 
production with the intensity equal to the 
conditions of the target area, and the producer 
may obtain a right for additional supports. 
 
Particular farming activity can be practised in 
natural conservation areas. On non-defended 
areas the important task of the environmentalism 
is that – throught the collaborating of forming 
and executing of agricutural-environmetalism – to 
motivate the smallholders for the joining to target 
programs with natural conservation aims or, 
programs with natural conservation effects.28 
 
 
On areas affected by NATURA 2000 system – 
which covers cca. 21% of Hungary – based on 
the Decree 269/2007 of the Government, and 
the tightly related Agricultural Ministerial Decree 
of 128/2007, on the lawn areas in the economical 
year of 2007/2008, compensatory payments were 
demandable for the adherence of the regulations 
of the land use of NATURA 2000 areas.Farming 
on the protected natural areas is defined by the 
measure serving the annunciation of the 
protection of nature conservation, the natural 
conservation service plan, and the magisterial 
decisions based on the effective measures. The 
special case of farming on protected natural areas 
is the treatment of areas with natural 
conservation purpose, which areas are owned by 
state or they are managed by the national park 
directorates' property management. This happens 
one third part of the protected natural areas. One 
part of these areas is among `sanctuary areas´, so 
on these areas only the most necessary 
interventions can be done, which are necessary 
for the maintenance of natural state, for example: 
the suppression of the invading races, or the 
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A fennmaradó területek közül azokon, melyeken a 
természetvédelmi érdekek fokozott odafigyeléssel 
történő kezelési tevékenységet igényelnek, a 
nemzeti park igazgatóságok végzik el a kezelési 
feladatokat, míg az állami tulajdonú védett 
természeti területek több, mint felén a gazdálkodók 
bevonásával, természetvédelmi célú területkezelési 
szerződések alapján valósul meg a védett természeti 
értékek fenntartása. 
 
Egyéb természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeken, a földhasználati piramis elvét 
alkalmazva egy erősen védett természeti terület 
tulajdonosa egyáltalán nem folytathat mezőgaz-
dasági tevékenységet. Egy kevésbé védett terület 
tulajdonosa a terület természeti adottságainak 
megőrzése végett már termelhet, a természet-
védelmi területek határán élőknek csak a 
kemikáliáktól mentes extenzív vagy a biotermelés 
engedélyezett, míg a természeti védelem alatt nem 
álló területeken az extenzív termelés is lehetséges. 
A támogatások ennek megfelelően változnak – ott a 
legnagyobb, ahol leginkább korlátozza a termelő 
magánautonómiáját. Vagyis egy földterület ameny-
nyiben mezőgazdasági művelés alatt áll, lehet 
környezetvédelmi magzóna, pufferzóna, átmeneti 
zóna illetve agrárzóna.29 
 
 
A természet védelméről szóló jogszabály céljai 
között tartalmazza, hogy a történelmileg kialakult 
természetkímélő hasznosítási módok figyelembe-
vételével biztosítani kell a természeti terület 
használata és fejlesztése során a táj jellegének, 
esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző 
természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a 
megóvását. 
 
 
 
Ennek érdekében pedig (a) gondoskodni kell az 
épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, 
berendezések külterületi elhelyezése során azoknak 
a természeti értékek, a mesterséges környezet 
funkcionális és esztétikai összehangolásával történő 
tájba illesztéséről; (b) gondoskodni kell a 
használaton kívül helyezett épületek, építmények, 

influence of unfavorable succession processes.  
 
Among the remaining areas, on which the natural 
conservation interests demand technical activity 
with increased attention, the national park 
directorates do the technical tasks, while on more 
than half of the state-owned protected natural 
areas, the maintenance of protected natural values 
happens with the cancellation of smallholders, on 
the grounds of secial contracts with natural 
conservation aim.  
 
On other areas standing under protection of 
nature conservation, by using the principle of the 
leasehold pyramid, the proprietor of a natural 
area defended strongly may not pursue an 
agricultural activity. The proprietor of an area 
saved less, because of the conservation of the 
natural conditions of the area, may produce, but 
the farmers living on the borders of natural 
conservation areas, only extensive or bio-
producing is authorised free from chemicals, 
while on areas under not natural protection, the 
extensive production is also possible. The 
supports change according to this – there the 
largest, where the producer’s private autonomy is 
limited mostly. I mean that if a territory stands 
under agricultural cultivation, it can be an 
environment protection core zone, a buffer zone, 
or a transitional zone or agricultural zone.29 
 
The Act on the nature conversation implies 
among the aims of the act, that it is necessary to 
ensure during the cultivation and development of 
natural areas the protection of the character of 
the landscape, the preservatipon of the aesthetic, 
natural values, and the protection of the 
landscapes for typical natural systems and unique 
landscape values taking into account the 
historically formed nature-friendly utilisation 
methods. 
 
For this we have to: (a) provide the insertion of 
environmental values in the course of the outer 
placement of buildings, linear institutions, 
equipments values, with the functional and 
aesthetic phasing of artificial landscape; (b) 
provide the statement of new functions of placed 
buildings, buildings, linear institutions, and 
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nyomvonalas létesítmények, berendezések új 
funkciójának megállapításáról, illetve ennek 
hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az 
érintett területnek a táj jellegéhez igazodó 
rendezéséről; (c) a település-, a területrendezés és 
fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a 
telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt 
figyelmet kell fordítani a természeti értékek és 
rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi 
tájértékek megőrzésére; (d) művelési ág változtatás, 
más célú hasznosítás csak a táj jellegének, 
szerkezetének, a történelmileg kialakult természet-
kímélő használat által meghatározott adottságoknak 
és a természeti értékeknek a figyelembevételével 
lehetséges. 
 
Magyarország nagy része vidéki térség. A helyi 
vidékfejlesztési tervek, stratégiák kiemelt szerepet 
tulajdonítanak a falvak kulturális értékeinek és a 
turizmusnak, ekként a vidéki életforma, a megújult 
falukép, a természeti, kulturális és épített örökség 
megőrzés elsődleges cél. 
 
Az unió egyik fő alapelve érvényesül a magyar 
jogalkotásban is: a `fenntartható fejlődés´ elve 
szerint a térség területfelhasználásában az 
ökonómiai és ökológiai egyensúlyt biztosítani kell, a 
természeti értékek, védett természeti területek 
érintettsége esetében a természetvédelem prioritása 
mellett. A fejlesztések során a térségen belül a 
fejlettség területi különbségeinek enyhítésére kell 
törekedni. 
 
 
 
A fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, hogy azok 
hozzájáruljanak az állandó népesség életkörül-
ményeinek (munkalehetőségek, az ellátás színvona-
lának, a környezet minőségének) javításához. A 
turisztikai és természetvédelmi célú fejlesztések 
egyben a településekben élők érdekeit is szolgálják, 
figyelemmel azonban a természeti értékek 
megőrzésére.30 
 
 
A természetvédelmi területekre vonatkozóan 
nagyon sok korlátozó szabályt fogalmaznak meg 
törvényi szinten, így például a természeti területek 
hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely 

equipments, or in absence of this, to provide their 
cessation, their demolition, and the direction of 
the affected area conforming to the character of 
the landscape; (c) during the the settlement-, the 
country planning and development, particularly 
the area use, the track formation, building 
opreations and usage it is necessary to attend to 
the conversation of natural values and systems, 
the landscape conditions and unique landscape 
values; (d) the alteration of land use, the 
utilisation with an other aim is possible only with 
the observance of the character of the landscape, 
the construction, the historically developed 
nature-friendly conditions and the natural values. 
 
 
Great part of Hungary is rural area. The local 
rural development plans, strategies ascribe an 
emphasized role to the villages' cultural values 
and the tourism, so the preservation of the rural 
lifestyle, the a village picture, the natural, cultural 
and renewed is the primary aim. 
 
One of the Union's capital basic principles 
prevails in the Hungarian legislation: it is 
necessary to insure the economy and ecological 
balance in the usage of area according to the 
principle of the `sustainable development´, to 
reckon with the natural values, protected natural 
areas, beside the priority of the 
environmentalism. It is necessary to aim for the 
alleviation of the regional differences of the 
development inside the area in the course of 
developments. 
 
It is necessary to execute the developments in 
such a way that they should contribute correction 
for the constant population's living conditions 
(for the standard of job opportunities, the supply, 
for the quality of the environment). The 
developments of tourism and natural 
conservation, serve the interests of population of 
settlements, with attention to the conservation of 
the natural values.30 
 
In the area of the nature conservation many 
limiting rules are formulated in acts, for example: 
it is necessary to be with attention in the course 
of the utilisation of the natural areas to the type 
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típusára, jellemző vadon élő szervezetek 
fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntar-
tására.31 
 
A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra 
alkalmatlan területek használata, igénybevétele, 
meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb 
mezőgazdasági tevékenységek folytatása, valamint a 
vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes 
és természetközeli állapotú vízfelületeket, 
nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a 
mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen 
termőhelyi adottságú területek természetes 
növényállományát meg kell őrizni.32 
 
Természeti területen a természeti értékek és a 
biológiai sokféleség fenntartása érdekében egyes 
növényvédő szerek vagy a talaj termőképességét 
befolyásoló vegyi anyagok alkalmazásának – külön 
jogszabály szerinti – korlátozását vagy megtiltását a 
természetvédelmi hatóság kezdeményezheti. 
 
 
Az erdő az egyik legösszetettebb természeti, 
ökológiai rendszer, amely a környezetre gyakorolt 
hatásaiból következően az egészséges emberi élet 
egyik alapvető létfeltétele. Az erdő segít megőrizni 
az élővilág fajgazdagságát, meghatározza, szebbé 
teszi a táj jellegét. A gyakran természetesnek tartott, 
ám óriási gazdasági értéket is jelentő védelmi 
hatások mellett megújítható természeti erőfor-
rásként nyersanyagot és élelmet is termel. 
Jelentősége a vidéki lakosság megélhetése 
szempontjából sem elhanyagolható.33 
 
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi 
LIV. törvény alapján erdőterületnek kell tekinteni. 
Az erdők rendeltetésük szerint lehetnek: (a) 
védelmi, (b) gazdasági, (c) egészségügyi-szociális, 
turisztikai, (d) oktatási-kutatási rendeltetésűek. 
 
A védelmi rendeltetésű erdő lehet védett, vagy védő 
szerepű. Az ilyen erdőkben a gazdálkodási 
tevékenység csak speciális szabályok szerint 
folytatható. (a) Védett az az erdő, amelyet 
természeti értékei miatt természetvédelmi 
oltalomban részesítettek. (b) Védő szerepe azoknak 
az erdőknek van, amelyek sérülékeny területek (pl. 
eróziós völgyek, árterek), vagy emberi 

of the habitat, the richness of races living in 
active organisms, the maintenance of the 
biological diversity.31 
 
During the utilisation of agricultural land, the 
usage of areas inappropriate for utilization, the 
making and execution of melioration plans, the 
continuation of other agricultural activities, the 
water management and the water direction, it is 
necessary to preserve natural and water surfaces, 
reeds, other aquatic habitats, and the natural 
stock of plants of adverse areas with a pistil place 
condition for the agricultural production.32 
 
 
On natural areas towards the maintenance of 
natural values and biological diversity, the 
application of chemical agents influencing the 
fertility of single pesticides – in conformity with 
separate measure – the natural conservation 
authority may initiate the limitation or 
prohibition. 
 
The forest is one of the most complex natural 
and ecological system, which is – because of its 
effects on the environment – one of the 
fundamental conditions of existence of the 
healthy human life. The forest helps to preserve 
the race richness of the living world, defines it 
and makes the character of the landscape more 
beautiful. It produces raw material and food as a 
renewable natural resource beyond its defensive 
effects constituting an enormous but natural 
economic value.33 
 
According to the Act on forest and the 
protection of forest: the function of forest can 
be: (a) protection, (b) economical, (c) health, 
social, tourist, (d) educational and research 
purpose. 
 
The forest, which has protectional purpose can 
be: protected or it can have protective role. In 
this type of forest economical activity can be 
practised only with special rules. (a) That forest is 
protected, that is under shelter of protection of 
nature conservation because of its natural values. 
(b) Those forests have protective role, which 
ensure the protection of vulnerable areas (for 
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létesítmények (pl. utak, vasutak, gátak, 
mezőgazdasági-, ill. lakó területek stb.) védelmét 
biztosítják. 
 
A gazdasági rendeltetésű erdőben az elsődleges cél 
az erdei termékek előállítása, hasznosítása. A 
természetes és természetszerű erdők kiterjedése 
folyamatosan csökken, helyükre az újra telepítés 
néhány rendszerint nemesített fa fajjal történik. 
Erdő telepítése – ha a termőhelyi adottságok 
lehetővé teszik – elsősorban őshonos fafajokkal, 
természetes elegyarányban, természetkímélő 
módon történjék. 
 
A védett természeti értékek és területek megőrzését 
állami támogatás nyújtásával, adókedvezmény 
biztosításával, a természetkímélő gazdálkodást 
segítő hitelrendszerrel támogatjuk. 
 
 
Támogatást kell biztosítani különösen: (a) a 
természetkímélő gazdálkodást folytatóknak, (b) 
élőhely rekonstrukciót, élőhely kialakítást 
végzőknek, kivéve, ha az erre irányuló kötelezettség 
megállapítására szankcióként került sor. 
. 
A védett természeti területeken természetvédelmi 
érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás, illetve 
tilalom esetén vagy a termelésszerkezet jelentős 
megváltoztatásának előírása következtében a 
tulajdonos vagy – amennyiben a tulajdonos a 
terület használatát átengedi – a jogszerű használó 
tényleges kárát meg kell téríteni. 
 
 
Kártalanítási igényt azonban nem keletkeztet: (a) 
védett természeti területen a természeti kár 
megelőzése és megakadályozása érdekében 
jogszerűen előírt korlátozás vagy tilalom; (b) 
amennyiben a kár bekövetkeztét, a hatósági 
határozat meghozatalát a tulajdonos vagy a jogszerű 
használó jogellenes magatartása eredményezte; (c) 
amennyiben a kár más forrásból megtérült; (d) a 
tulajdonos vagy a jogszerű használó a 
korlátozásból, tilalomból, valamint kötelezettség 
előírásából származó többletköltségei az általa 
igénybe vett támogatásokból megtérülnek. 
 
Amennyiben az ideiglenes védetté nyilvánítást 

example: erosive valleys, floodplains) or human 
establishments (roads, railroads, dams, 
agricultural-inhabitant areas etc). 
 
In the forest with an economic function, the 
primary aim is the production and utilization of 
the sylvan products. The expansion of the natural 
and normal forests decreases continuously, the 
planting of trees happens with quenched trees. 
The afforestation – if the pistil place conditions 
make it possible – happens primarily with 
indigenous tree species, in natural mixture 
proportion, on a nature-friendly rate. 
 
We favour the conservation of the protected 
natural values and areas with the assistance of a 
state support, with the insurance of tax relief, and 
with and a credit system supporting the nature-
friendly farming.  
 
It is necessary to provide a support especially: (a) 
for the nature-friendly farming, (b) for habitat 
reconstruction, configuration of new habitat, 
except this happens as a sanction. 
 
 
On the protected natural areas because of the 
ordered farming limitation in natural 
conservation interest, or in case of prohibition or 
on account of the regulation of considerable 
alteration of production construction, it is 
necessary to compensate the damage of the 
proprietor – or if the proprietor passes throuh 
the usage of the land – the legal user. 
 
But it does not originate a compensation claim 
however if: (a) the limitation or prohibition is 
prescribed legally in protected natural area 
because of the prevention and arrest of the 
natural damage; (b) if the damage is caused by the 
illicit activity of the proprietor or user; (c) if the 
damage returns from an other source; (d) if the 
additional expenses originating from the 
limitation and prohibiton or thev regulation of an 
obligation of the proprietor or user return from 
the resorted supports. 
 
 
In an area is temporary protected, and because of 



Agrár- és Környezetjog 

 

Journal of Agricultural and Environmental Law 

2012. 12. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

12/2012 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

  

 

94

annak indokolatlansága miatt nem követi végleges 
védetté nyilvánítás, a tulajdonos vagy – amennyiben 
a tulajdonos a terület használatát átengedi – a 
jogszerű használó részére az ideiglenes védetté 
nyilvánításból eredő tényleges kárt meg kell téríteni. 
Ha az ideiglenes védetté nyilvánítást végleges 
védetté nyilvánítás követi, a teljes időre jár 
kártalanítás. 
 
A kártalanítási igény jogalapjáról és mértékéről a 
természetvédelmi hatóság dönt. 
 
 
A természeti értékek fenntartását, illetve a 
természeti állapot javítását vállaló tulajdonos, illetve 
jogszerű használó a kártalanítás és támogatások 
kérdéseire kiterjedő szolgáltatási megállapodást 
köthet az igazgatósággal. 
 
 
Magyarországon a vidékfejlesztésre a legfontosabb 
támogatás az EMVA-án keresztül, finanszírozott Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Tervben valósul 
meg.34 Ez egy komplex program, mely az EMVA-
hoz hasonlóan 4 tengelyen keresztül támogatja az 
agrárgazdaság fejlesztését, az agrár-környezet-
gazdálkodást, a vidéki területek diverzifikációját, és 
a vidéki területek komplex fejlesztését. A LIFE 
program a vidékfejlesztési hatásait tekintve a 
természet és a biodiverzitás részeivel integrálódik e 
területbe. 2011-től a magyar kormányzati 
struktúrában a vidékfejlesztés jelentése megválto-
zott és kiterjesztően értelmezve a teljes 
agrárszabályozás, valamint a környezetszabályozás 
is beletartozik. Ezért a rendeleti szinten 
szabályozott, és tipikusan közigazgatási döntéssel 
odaítélt vidékfejlesztési támogatásokhoz képest, a 
LIFE+ program komplex kidolgozást, és a 
pénzügyi tervezést igénylő projekt alapú 
finanszírozási rendszere is a vidékfejlesztésnek 
tekinthető.    
 
 
A NATURA 2000 területekre vonatkozóan 
Magyarországon számos jogszabály áll rendelke-
zésre. A kormányrendeleti szintű alaprendeletet 
főleg a kijelölt területekre vonatkozó támogatások 
tekintetében több miniszteri rendelet egészíti ki. A 
területek jellegére tekintettel a meghozatalakor a 

its evidence the area does not became a 
permanently conservation area, the proprietor or 
the user can claim the effective expense 
originating from the temporary preservation. If 
permanently preservation pursues the temporary 
preservation, compensation goes regularly to the 
whole time. 
 
 
The natural conservation authority decides about 
the legal ground of the compensation claim and 
its total sum. 
 
The proprietor or the legal user who assume the 
maintenance of the natural values and the 
correction of the natural state, may contract a 
legal service agreement expanding on the 
questions of the compensation and supports with 
a directorate. 
 
In Hungary for the rural development the most 
important support is within the New Hungary 
Rural Development Plan throught the EMVA.34 
This is a complex program, which is similar to 
EMVA, and it realise the development of an 
agricultural economy through 4 axes, and it 
realises the agricultural-environmental economy, 
the diversification of the rural areas, and the 
complex development of the rural areas.  The 
Life program is integrated into this area, 
considering the effects of rural development, with 
parts of the nature and the biodiversity. From 
2011, the meaning of the rural development 
changed in the Hungarian governmental structure 
and the whole interpreted reguation of 
agriculture, and the environment regulation 
belongs to it. Compared to rural development 
supports regulated by administrative decision 
typically, the financing system of Life+ program 
can be considered as part of rural development, 
which requires complex development and 
financial plans. 
 
Ministerial decrees about supports concerning the 
designate areas, complement the basic regulation. 
In consideration of the character of the areas, the 
Agricultural and Rural Develoment Ministry and 
Ministry of Environmental Protection and Water 
Management created leasehold rules.35 
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Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
járt el földhasználati szabályok megalkotásakor.35 
 
A NATURA 2000 alaprendelet célja36 szerint a 
közösségi jellegű madár és növényfajok, valamint 
ezek élőhelyének természetes állapotban tartására 
jön létre. A NATURA 2000 területeként kijelöltek 
fenntartására természetvédelmi kezelési terv, más 
(környezet-megóvási) terv, valamint a NATURA 
2000 fenntartási terv szerint lehetséges.37 A 
NATURA 2000 területeket le kell határolni, és 
külön fel kell tüntetni őket a MEPAR-ban és az 
ingatlan-nyilvántartásban is.38 
 
A NATURA 2000 területeken a földhasználó 
tevékenységének megfigyelése a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 
(továbbiakban: zöld hatóság) feladata. A terület 
jellegével össze nem függő tevékenységet 
korlátozhatja, majd a megtilthatja. Ha a tevékenység 
hatására kár keletkezik, a kár okozóját az eredeti 
állapot helyreállítására kötelezi. A NATURA 2000 
területeken a védett faj állományának kiterjedése 
miatt engedély nélkül gyakorolható földhasználati 
tevékenységtől is eltilthatja a tevékenység 
gyakorlóját.  
 
A zöld hatóság engedélye szükséges gyep 
feltöréséhez, helyreállításához, erdősítéshez, 100 főt 
meghaladó sport vagy kulturálisesemény szervezé-
séhez.39 
 
Minden olyan tevékenységhez, mely nem szolgálja 
NATURA 2000 terület természetvédelmi kezelését, 
meg kell vizsgálni a NATURA 2000 terület védett 
fajaira, és az ökoszisztémára gyakorolt hatását. Ha a 
hatása a NATURA 2000 terültre jelentős, 
hatásbecslési eljárást kell készíteni. A hatásbecslési 
eljárást vagy környezeti vizsgálati, vagy hatásvizs-
gálati illetve egységes környezethasználati eljárásban 
kell lefolytatni, attól függően, hogy a tevékenység, 
melynek esetében gyakorolják, milyen eljárás 
keretébe tartozik. A tervet akkor lehet elfogadni, ha 
a terület élővilágára jelentős környezeti hatást nem 
okoz, és e mellett nem ellentétes a kijelölés céljaival. 
Ez a kategorikus döntés a beruházással együtt járó 
közérdeknek megfelelően engedélyezhető. Az 
engedélyezés kapcsán arra kell azonban törekedni, 

 
 
 
 
According to the aim of Natura 2000,36 it is 
established for the keeping of community 
charactered bird and plant species, and their 
habitat in natural habit.37 The maintenance of 
areas of Natura 2000 is possible by natural 
conservation service plan, other (environmental 
protection) plans, and by NATURA 2000 plan.38 
It is necessary to mark NATURA 2000 areas, and 
to indicate them separately in the MEPAR and 
real estate register too. 
 
In NATURA 2000 areas, the controll of the 
activity of land-user is the task of environmental 
protection, natural conservation and water 
management inspectorate (in additional: Green 
Authority). They may limit the activity not being 
linked to the character of the area, then they may 
prohibit it. If damage occurs due to the activity, 
they obligate to restorate the original state.  In 
NATURA 2000 areas, because of the expansion 
of the substance of the protected races, leasehold 
activities practised without a permit can be 
forbidden too. 
 
The Green Authority's permit is necessary to the 
breaking-up of lawn, to its restoration, 
afforestation, the organization of sport exceeding 
100 person or a cultural event.39 
 
To all activities, which does not serve the natural 
conservation treatment of NATURA 2000 areas, 
it is necessary to examine the effects for the 
NATURA 2000 protected species, and for the 
ecosystem. If the effect on the NATURA 2000 
areas is considerable, it is necessary to prepare 
effect assessment process. It is necessary to 
conduct the assessment process or environmental 
examination in an impact assessment, or in 
uniform environment usage procedure, 
depending that the practiced activity belongs to 
what kind of procedure. It is possible to accept 
the plan, if it does not cause a considerable 
environmental effect to the living world of the 
area, and is not conflicting the aims of 
designation. This categorical decision can be 
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hogy a kijelölés eredeti céljai nem sérüljenek. 
Ebben az esetben a beruházás megvalósítójának 
kiegyenlítő intézkedéseket írhatnak elő.40 
 
 
 
A NATURA 2000 területekre 2007-től 36€/ha 
kompenzációs földalapú támogatás adható,41 ha a 
területen csak szarvasmarhát, juhot lovat, szamarat, 
vagy bivalyt legeltetnek, tápanyag utánpótlás csak az 
ott legelő állatokból származik, a terület 5%-át nem 
lehet legeltetéssel sem hasznosítani, a vadon élő 
állatfajok fenntartásának céljából, belvíz elvezetése 
és az öntözése tilos. Október 31-e és április 23-a 
közötti legeltetés és a nád irtása csak a zöld hatóság 
engedélyével lehetséges. A területek kaszálása 
vadriasztó lánc használatával lehetséges. Az 
egyetlen növényvédelmi jellegű tevékenység az 
invázíós jellegű növényfajták megtelepedése ellen 
lehetséges, de az ilyen tevékenységre és a kaszálásra 
is a zöldhatóság engedélye szükséges.42  
 
 
E mellett NATURA 2000 területeken a tájelemek 
megőrzésére 100%-os mértékű, 100 folyóméterként 
maximum 300€-nak megfelelő utófinanszírozású 
támogatás nyújtható sövénytelepítésre, gyeptelepí-
tésre rovarteleltető bakhátak létesítésére.43 
 
A NATURA 2000 területek zömét szántó, erdő, 
gyep, legelő művelési ágú terülteken jelölték ki. A 
kijelölést az unió 2006-ban jóváhagyta, és 2010-ben 
véglegesítették az egyes Nemzeti Parkokhoz 
kapcsolódóan helyrajzi számonként a terültek 
kijelölését.   
 
Az erdőtűz, és az újjátelepítés feltételeit 
Magyarországon a 2009.évi XXVIII. törvény 
tartalmazza.44 A jogszabály legfontosabb részei az 
erdőről művelési ágról és természetes hasznosítási 
módról, az erdő védelméről és az erdőgazdál-
kodásról szóló fejezetek. Az erdő tűz elleni 
védelméről az erdő védelem részben találhatunk 
szabályokat.  Az erdő tűz elleni védelmével kapcso-
latos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó 
köteles gondoskodni.45 
 
Erdőben tűz gyújtására és fenntartására – az erre a 
célra kijelölt helyek kivételével – csak az 

allowed according to the public interest of the 
investment. It is necessary to seek, that the 
original aims of the designation should not injure. 
In this case for the investment realising 
compensator measures may be prescribed.40 
 
For NATURA 2000 areas from 2007 36€/ha 
compensatory land based support can be given,41 
if on the area only horned cattle, sheep horse, 
donkey, or a buffalo is grazed, and nutrient 
supply originates from the animals grazing there, 
and 5% of the area is not possible to utilize with 
grazing, for the aim of the maintenance of the 
species, the navigation of internal water and 
watering is prohibited. From 31th October until 
23rd April, the grazing and clearing of cane is 
possible only by the green authority's permit. The 
mowing of the areas is possible by the use of 
beast-alarm. The only activity with a plant 
protection character is possible against the 
invasion charactered plants, but the permit of the 
Green Authority is also necessary.42 
 
Besides this, on areas of NATURA 2000, for the 
conservation of the landscape elements, 100% 
measured, maximum 300€/ 100 metre support 
with subsequent financing is extensible for hedge 
setup, lawn setup.43 
 
Most part of NATURA 2000 areas was assigned 
as ploughman, forest, lawn. The union approved 
the designation in 2006, and it was confirmed in 
2010 to single National Parks with relatedly 
topographical number. 
 
 
The Act XXVII of 2009 implies the conditions of 
forest fire, and it’s reconstruction.44 The most 
important parts of the Act are: about the forest, 
the land use and a natural utilisation, the 
protection of the forest and the chapters about 
the sylviculture. About the protection of the 
forest fire we can find legal rules in the chapter of 
protection of forest. It is the task of the forestry 
to provide the conditions of protection against 
fire.45 
 
In a forest to light and maintenance fire – with 
the exception of the places designated for this 



Agrár- és Környezetjog 

 

Journal of Agricultural and Environmental Law 

2012. 12. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

12/2012 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

  

 

97

erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő 
tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában levő 
személy jogosult. A vágástéren visszahagyott 
faanyag égetése az erdőgazdálkodó által arra kijelölt 
területeken és csak abban az esetben megengedett, 
ha a tűz az újulatot és a környezetében lévő erdőt, 
az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a 
természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat 
nem veszélyezteti. Az erdőgazdálkodó a parkerdő 
területén turisztikai célból és tűzvédelmi 
szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet 
köteles kialakítani. A kialakított tűzrakó helyen a 
tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki 
jogosult tüzet rakni. 
 
Az erdőgazdálkodó az erdőben létesített 
mészégetőt, illetve faszénégetőt az erdészeti és a 
tűzvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni. Tilos 
tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz 
méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a 
fokozott tűzveszély időszakában. Tilos az erdőben 
közvetlenül vagy közvetve tüzet okozó tárgyak 
elhelyezése.46 A tűz őrzéséről, valamint annak – a 
helyszínről való távozás előtti – biztonságos 
eloltásáról a tűzgyújtásra jogosult köteles 
gondoskodni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel 
és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a 
tűzoltóságot, az erdészeti hatóságot vagy az 
erdőgazdálkodót haladéktalanul tájékoztatni.47 

 
Fokozott tűzveszély esetén a miniszter 
határozatban – a katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszterrel való egyeztetés mellett – az 
ország egészére vagy meghatározott területén lévő 
erdőre, valamint az erdő határától számított kétszáz 
méteren belüli területre – átmeneti időre – általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. A tűzgyújtási 
tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló 
határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által 
vezetett minisztérium honlapján, valamint két 
országos napilapban, a közszolgálati televízióban és 
rádióban kell közölni. A határozat közlése 
időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 
Megye, kistérség vagy település területére kiterjedő 
fokozott tűzveszély esetén – indokolt esetben, 
átmeneti időre – a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság, a főváros területén a Fővárosi Tűzoltó-
parancsnokság egyetértésével vagy javaslatára az 
erdészeti hatóság is rendelhet el tűzgyújtási tilalmat. 

aim – only the forestry, in its deficiency, in the 
possession of written permit of the proprietor of 
the forest is possible. The burning of timber left 
in forest is allowed only in enable areas or in 
designated areas, if the fire does not jeopardize 
the forest around the area, and the living world of 
areas apart from forest, and natural formations 
and other art objects. The forestry has to 
establish, develop and designate in the area of the 
forest park constant and safe places for lighting 
fire for tourists. In these places, with the 
observing of anti-burn provisions, anyone can 
light fire. 
 
 
The forestry has to announce the lime kiln 
established in the forest, and the charcoal burner 
for the forestry and anti-burn authority. It is 
prohibited to light fire in forest, and in two 
hundred metre districts of outer areas in the 
period of the increased fire hazard. It is 
prohibited to place prohibited objects causing fire 
directly or indirectly in the forest.46 Who lights 
the fire, has to for provide about its keeping and 
about its safe quench – before leaving the area. 
Who observes forest fire or a fire hazard and can 
not extinguish or prevent it, he/she has to inform 
the fire brigade, the authority of forestry 
promptly. 47 
 
In case of increased fire hazard the minister in a 
decision - with the negotiation of the minister 
responsible for defence against disaster – can 
order general ban for lighting fire for a period to 
the whole area of country, or in particular areas 
around forest, and on an area, within two 
hundred metres. It is necessary to announce the 
decision about the fire ban in the website of the 
authority of forestry and of the minister, and it is 
necessary to announce it in two national dailies, 
the public television and a radio. The date of the 
publication of decision is the date of first 
publication. For smaller areas, such as county, 
village, in case of increased fire hazard – in a 
justified case, for temporary time – the county 
directorate of catastrophy management, in the 
area of the capital city – with the agreement of 
the Capital Fire-headquarters the authority of 
forestry may command of fire lighting 
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A tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló 
határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által 
vezetett minisztérium honlapján, valamint két 
országos napilapban, a közszolgálati televízióban és 
rádióban kell közölni. A határozat közlése 
időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 
A tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak 
feloldásáig az erdészeti hatóság az erdőbe való 
belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve 
megtilthatja. A tűzgyújtási és látogatási tilalom 
elrendelése a tűz időjárási index értékéhez 
köthető.48 
 
Az erdők tűz elleni védelméről egy 2008-ban 
kiadott Önkormányzati minisztériumi rendelet 
rendelkezik.49 Az erdőket a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 3 tűzveszélyességi 
kategóriában sorolja. A tűzveszélyes területekre 
megyénként védelmi tervet kell összeállítani.50 Az 
erőkkel érintkező vasutak mentén kettő, az 
erdőkkel szomszédos mezőgazdasági területek 
mentén 3 méter széles sávban tűzpásztákat kell 
kialakítani, autóspihenőkben az erdei tűz gyújtására 
vonatkozó szabályokat jelző táblákat kell 
elhelyezni.51 
 
Tűzveszélyes erdőüzemi tevékenység (vágástéri 
hulladékégetés) csak természetvédelmi engedély 
birtokában, megfelelően képzett személy irányítása 
mellett végezhető. Tűzveszély esetén és tűzgyújtási 
tilalom időszakában az erdőgazdálkodó köteles az 
erdőbe vezető utak, ösvények, nyiladékok 
bejáratánál és a tűzrakó helyeken az általános 
tűzgyújtási tilalomra figyelmeztető táblát elhelyezni, 
a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések 
megtartását folyamatosan ellenőrizni. A veszélyez-
tetett helyekre a tűz jelzésére alkalmas eszközökkel 
felszerelt tűzvédelmi őröket (tűzjelző szolgálatot) 
állítani. Az erdőtűz oltására megfelelő munka-
csoport, felszerelés és jármű készenlétben tartásáról 
gondoskodni.52 
 
Tűz oltására az erdőgazdálkodó köteles legalább 30 
embert készenlétbe állítani, és megfelelő gépi 
eszközökkel felszerelni. valamint erdőtűz riasztási 
rendszert üzemeltetni.  
 
A tüzek okozta károk helyreállítására a többi 
erdőkárral egyetemleges helyreállítására vidékfej-

prohibition. It is also necessary to announce the 
decision about the fire ban in the website of the 
authority of forestry and of the minister, and it is 
necessary to announce it in two national dailies, 
the public television and a radio. The date of the 
publication of decision is the date of first 
publication. In case of ordering of the fire ban, 
the authority of forestry may limit or prohibit 
entering into the forest and the residence until its 
dissolution. The ordering of fire lighting and 
visiting ban, can be bound to the value of a 
meteorological index.48 
 
A municipal ministerial order published in 2008 
disposes on the protection of the forests against 
fire.49 The agricultural management office 
enumerates the forests in 3 fire hazard categories. 
To the combustible areas it is necessary to 
compile a defensive plan.50 Along the two metres, 
near agricultural areas it is necessary to develop 
fire strips in 3 metres of broadband, it is 
necessary to place the boards signaling the rules 
concerning the ignition of the sylvan fire in 
motorist rests.51 
 
 
Combustible forest firm activity (cutting area 
waste incineration) only in the possession of a 
natural conservation permit is allowed, only with 
the management of person trained adequately can 
be made. In case of a fire hazard and in the 
period of fire ban, the forestry has to place a 
board warning about the general fire ban on 
places at the entrance of the obligatory roads 
driving into the forest, and to check the keeping 
of the provisions concerning the fire ban 
continuously. To endangered places it is 
necessary to settle anti-burn guards (fire alarm 
service), who are suitable for the mark of the fire. 
To quench fire it is necessary to provide suitable 
working group, equipment and vehicle.52 
 
The forestry has to stand at least 30 men to 
quench fire, and has to provide them with 
suitable mechanical devices, and to operate a 
forest fire alarm system. 
 
To the restoration caused by fire harms, with 
other forest harm together, rural development 
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lesztési támogatás igényelhető. A támogatás kiterjed 
az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, 
károsodott faállomány letermelésére, első 
újratelepítésére, pótlására, tőre vágására vagy 
sarjaztatására.53 E mellett kiegészítő támogatás 
adható bakhátak létesítése; vagy 10 fokot 
meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy 
15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat 
vagy talajfogó gát létesítésére. A kérelemben 
csatolni kell a tűzvédelmi hatóság jelentését a 
károsodás mértékére, a kialakítandó létesítmények 
helyére, és pontos funkcióira vonatkozó terveket, 
valamint az erdészeti hatóság jelentését a kivitelezés 
szakszerű voltáról.54 
 
A támogatás mértéke a károsodott erdőállományt 
alkotó fafajtáktól, a károsodás mértéktől, a terület 
kistérségi besorolásától, a telepített faállomány 
egyedszámától, őshonosságától, illetve a természeti 
elhelyezkedés és védettség fokától függ. 
 
 
Magyarországon a helyi önkormányzatoknak 
természetvédelmi jellegű kérdésekben önálló 
rendeletalkotási jogköre van, mely kiterjed a 
külterületek hasznosítására is. Ezekben a 
kérdésekben nem alkalmazható a jogszabályi 
hierarchia, így a törvényi vagy rendeleti szintű 
szabályoktól szigorúbb szabályozás is hozható.55  

 

A civil részvétel fontos, így ha egy településen 
környezetvédelmi bizottság alakul, ahol a 
működésbe bevonják a helyi környezetvédelemre 
alakult civil szervezetet is, a helybeliektől beszedett 
környezetvédelmi bírságok 30%-a település 
bevételévé válik.56       
  
Összefoglaló 
 
I. rész  
 
Magyarország kiváló mezőgazdasági adottságokkal 
rendelkező országként tagja 2004-től az Európai 
Uniónak. Az unió termelőnek járó támogatásra 
igényt tart, és élelmiszer-ellenőrzési előírások 
betartására törekszik. 
 
A magyar érdekképviseleti szervek közül többen is 
tagjai a COPA-nak és a COGECA-nak, de 

support can be claimed. The support expands the 
area of preparation, damaged stands of trees 
preceding the forest renovation producing, the 
first replanting, replacement, and offspring.53 

Other additional support can be given for the 
foundation of ridges; or for the foundation of a 
berm with slant over 10 degrees; or for the 
foundation of dams for twigs or soil with slant 
over 15 degrees. It is necessary to attach the anti-
burn authority's meaning about the measure of 
the damage, the place of the establishments, and 
plans concerning the accurate functions, and the 
meaning of the authority of forestry about the 
professional implementation.54 
 
The measure of the support depends on the trees 
forming the damaged forest, the measure of 
damage, the micro-region classification of the 
area, the number of installed trees, the 
indigenous, the degree of natural position and 
immunity. 
 
In Hungary in questions of natural conservation 
the local local governments have an independent 
order creating jurisdiction, which expands on 
utilizing the outer areas. In these questions the 
measure hierarchy is inapplicable, so severer 
regulation can be made in local level.55 
 
 
The civil participation is important, so if an 
environment protection commission is 
established in a settlement, where civil 
organisations of environment protection are 
involved in the function, 30 % of environmental 
fine is part of local taxes.56 
 
Summary 
 
Part I 
 
Hungary, as a country with distinguished 
agricultural conditions, is the member of the 
European Union since 2004. It lays claim to 
supports of the producers in the Union, and it 
observes food inspection regulations.  
 
Many Hungarian representation of interest organs 
are members of COPA and COGECA, but 
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hatékony uniós érdekképviseleti munkát folytatni az 
ország mezőgazdasági érdekében nem tudnak. Az 
új magyar alkotmányban alkotmányos szinten 
jelentkezik a termőföld, a környezet védelme és 
alkotmányos szinten garantálják a génmódo-
sításoktól mentes mezőgazdasági termelést.   
 
A magyar ingatlanok nyilvántartása többszintű. 
Egyrészt ingatlanonként tartalmazza a közhiteles 
ingatlan-nyilvántartás, másrészt a tényleges föld-
használatot képzi le az űrfelvételekkel ellenőrzött 
Mezőgazdasági Parcella-azonosító rendszer. Speciá-
lis nyilvántartások jelennek meg a használat 
speciális módjához igazodóan a szőlő, erdő és 
vadászterületekre.    
 
A termőföldekre speciális szabályozás vonatkozik, a 
többi tulajdoni tárgytól jobban védik, és a 
tulajdonszerzési korlátozás 2013-ig fenntartható. A 
földhasználat mindeni számára megengedett, de 1 
ha terület felett a földhasználat állami regisztrációja 
szükséges, mert ennek elmaradása miatt az esetleges 
bírságok mellett nem lehet bíróságon érvényesíteni 
az ebből származó igényeket. A tulajdonnal és 
használattal kapcsolatos jogviták bírósági úton, míg 
a nyilvántartással kapcsolatos ügyek közigazgatási 
úton érvényesíthetők. A jogerős közigazgatási 
döntéssel szemben a rendkívüli bírósági jogorvoslat 
lehetősége biztosított.     
 
 
 
II. rész 

  
Magyarországon 2010-től kiemelt szerepet kap a 
vidékfejlesztés. 3 nagy területet a vidéki terület-
fejlesztést, a mezőgazdaságot és a környezet-
védelmet is magánban foglalja az új minisztériumi 
struktúrán belül. A programozás szintjén a Nemzeti 
Vidékstratégián belül megjelenik a föld és 
birtokpolitika. a térségi komplex vidékfejlesztés, és 
a helyi gazdaságfejlesztés.  
 
 
A 2007 és 2013-as tervezési időszakra azonban a 
nemzeti fejlesztési terven kívül álló önálló Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program van hatály-
ban, elfogadott prioritásaival, a tengelyek közti 
jelentős átcsoportosítás várható az őszi jogalkotási 

efficient union representation of interest work 
cannot be continued in the country's agricultural 
interest. The protection of land, and the 
environment appears in the new Constitution, 
and the gene-modification free agricultural 
production is guaranteed on constitutional level.  
 
The register of the Hungarian real estates and 
agricultural lands is multilevel. On the one hand, 
the real estate register implies it, and also appears 
in the agricultural parcel identifier system checked 
with maps formthe space uptakes. Special 
registers appear to the special manner of the 
usage of the vineyards, forest and hunting 
grounds. 
 
A special regulation concerns the agricultural 
land, it is protected better than the rest of the 
property objects, and the property acquisition 
limitation is maintainable until 2013. The land use 
is possible for everybody, but over the use of 1 
hectar the state registration of the land use is 
necessary, because of the lag of this, beside 
potential fines, ithe claims originating from this 
can not be enforced. The judicial combats, which 
are connected to the property and a usage, are 
enforceable on a judicial road, while cases related 
to the register are enforceable on an 
administrative way. The opportunity of the 
extraordinary judicial remedy is assured opposite 
the legally binding administrative decision.  
 
Part II 
 
In Hungary since 2010 the rural development 
receives an emphasized role. It contains three 
main areas: the rural regional development, the 
agriculture and the environment protection 
within the new ministerial structure. The land and 
possession politics, the area complex rural 
development, and the local economic 
development.appear on the level of the 
programming inside the national country strategy.  
 
In the period of 2007 and 2013, to the planning 
period, the New National Rural Development 
Program comes into force with its accepted 
priorities, and the considerable redeployment 
between the axes is expected in the autumn 
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ciklusban. A hátrányos helyzetű területeken ahol 
halmazozzak a hátrányok (leépülő ipar, elöregedő 
népesség, és magas munkanélküliség) az ott élők 
nagyobb támogatási aránnyal pályázhatnak, és 
néhány támogatási forma előfinanszírozásos.  
 
 
A fenntarthatóság a vidékfejlesztés és a 
természetvédelem kapcsolódó területe. Az agrár-
környezetvédelmi programok a természeti állapot 
megőrzését, és a természet közeli földhasználatot 
kapcsolják össze oly módon, hogy a természet-
védelmi jellegű előírok maradéktalan betartását 
vállaló gazdálkodókat kiegészítő támogatásban 
részesítik. 
 
A környezetvédelmi és vidékfejlesztési támogatások 
programok közül a LIFE a LIFE+ és az EMVA 4 
tengelye a meghatározó.  
 
A NATURA 2000 területeken minden olyan 
tevékenység engedélyköteles, mely a természetes 
állapot megváltoztatásával jár együtt. A természet 
közeli állattartást kompenzációs támogatással, míg a 
tájelemek megőrzését 100%-os utófinanszírozású 
támogatással dotálják. 
 
A tűzgyújtás szempontjából leginkább veszélyez-
tetettnek az erdőterületek minősülnek.  Erdőterü-
leteken tüzet rakni csak a kijelölt tűzakó területeken 
lehetséges. Fokozott tűzveszély esetén itt is 
megtiltható. A tűzgyújtás a tűzoltóság és az 
erdőhasználó együttes feladata. Az erdőhasználó a 
tűzveszélyességi területekhez képest köteles 
megfelelő számú oltóanyagot és segédszemélyzetet 
biztosítani az erdei tüzek oltásához. 
 
 

Lábjegyzet 
 
1 A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-
10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként – 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében –  az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
2 Az uniós csatlakozással kapcsolatban lásd: 
OLAJOS István: The situation of Hungarian Agriculture 
after the EU accession. Előadás, University of 
Hohenheim, 2004. április 28. 

legislative cycle. On underprivileged areas, where 
the disadvantages are cumulative (decaying 
industry, aging population, and high rate of 
unemployment) people living there may compete 
with a higher support proportion, and some 
support forms are pre-financed. 
 
The sustainability is the related area of the rural 
development and the environmentalism. The 
agricultural-environmental protection programs 
connects the land use of natural areas, so that the 
smallholders, who observe the natural 
conservation regulations, get additional supports. 
 
 
 
Among the environmental protection and rural 
development supports the Life and Life+ and the 
4 axes of EMVA are determining.  
 
On NATURA 2000 areas all activities have to be 
licensed, which entail the alteration of the natural 
state. The nature nearly livestock production with 
a compensatory support, while the conservation 
of the landscape elements is subsidized with a 
support with 100% subsequent financing. 
 
Forests are qualified as the mostly jeopardized 
areas in terms of the fire ignition. To light a fire 
in a forest, it is possible only in designated areas. 
In case of an increased fire hazard it can be 
forbidden. The fire ignition is the task of the fire 
brigade and the user of the forest. The user of the 
forest has to provide suitable and ancillary staff 
for the quench of the sylvan fires on the 
combustible areas. 
 
 

Footnotes 
 
1 The described work was carried out as part of 
the TÁMOP‐4.2.1.B‐10/2/KONV‐2010‐0001 
project in the framework of the New Hungarian 
Development Plan. The realizationof this project 
is supported by the European Union, co‐financed 
by the European Social Fund.” 
2 See for the Hungarian EU accession: OLAJOS 
István: The situation of Hungarian Agriculture after the 
EU accession. Presentation, University of 
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