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XIV./ 2013. évi CXXII. törvény a mezõ- és erdõgazda-
sági földek forgalmáról

Közepes terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 06.
21-i ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 111. szám.
Hatálybalépés: 2013. december 15-tõl fokozatosan 2014.

május 1-jéig
2014. április 30-ával lejárt a 7 plusz 3 éves idõtartamú föld-
moratórium. A törvény a termõföldek, a földtulajdon, illet-
ve a földhasználati jogok forgalmára terjed ki. A nagyobb
birtokok, zömmel társas gazdaságok is szerepet kapnak a
nagy tömegû és azonos minõségû, piacképes mezõgazda-
sági termékek elõállításában.  A földmûvesek felé kedvez-
ményeket fogalmaz meg, és egyértelmûen kizárja a föld-
használatból azokat, akik mezõgazdasági termelést nem
folytatnak. Lehetõvé teszi a közeli hozzátartozók közötti
tulajdonátruházást, egyfelõl a birtokok egyben tartása vé-
gett, másfelõl családpolitikai megfontolásokból. Lehetõsé-
get biztosít minden polgár számára, hogy földtulajdont
szerezhessen kertes mezõgazdasági övezetekben, zártker-
tekben, hobbitelkeken kistermelés vagy éppen kikapcso-
lódás céljából. A jogi személyeket a tulajdonszerzésbõl ki-
zárja, a földhasználat terén azonban nagyobb mozgást kí-
nál az 1200 hektáros birtokmaximum megjelölésével. A
földszerzést egyfelõl direkt módon szabályozza mennyisé-
gi, birtokméreti korlátozásokkal; másfelõl közvetetten, a
kiemelt birtokpolitikai célokat szolgáló, mezõgazdasági te-
vékenységet vállaló és megvalósító, továbbá a birtoktagot
képezõ helyi földmûvesek támogatásával, elõvásárlási jog,
vásárlási jog biztosításával, állami földpiaci intervenciós je-
lenléttel és ellenõrzéssel. Tartalmazza a megállapodások
kötelezõ nyilvánosságra hozatalát, továbbá a hatósági en-
gedélyhez kötési kötelezettséget a földszerzésre, mûvelési
kötelezettséghez köti a földvásárlást és a földhasználatot.
Mulasztás esetén a bírságolás mellett a kényszerhasznosí-
tásba vétel, továbbá a földszerzésbõl meghatározott idõre
való kizárás eszköze is megjelenik. Fokozott szerepet kap

a Nemzeti Földalap, és a helyi földbizottság is a földforga-
lom ellenõrzésében. A törvényt az erdõre vonatkozóan az
Evt.-ben és az erdõbirtokossági társulatról szóló törvény-
ben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. A haszonbérleti szer-
zõdés idõtartama legalább 1 gazdasági év, legfeljebb 20
év. Az erdõnek minõsülõ földre, illetve az engedélyezett
erdõtelepítésre kijelölt földre a haszonbérleti szerzõdést
az Evt.-ben foglalt eltéréssel legfeljebb a termelési idõszak
(vágás érettségi kor) lejártát követõ 10. év végéig lehet
megkötni. Az erdõ haszonbérleti szerzõdés hatósági jóvá-
hagyása esetében a hatáskörrel bíró mezõgazdasági igaz-
gatási szerv a rendelkezésére álló okiratok, és az általa ké-
szített jegyzék másolatának megküldésével megkeresi az
erdészeti hatóságot a szakhatósági állásfoglalás beszerzése
céljából. 

XV./ 2013. évi CXLVIII. törvény a Normafa Park 
történelmi sportterületrõl

Rövid joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 09. 30-i ülésnap-
ján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 165. szám.
Hatálybalépés: 2013. október 15.

A cél, hogy a budapesti Normafán és környékén 1895 óta
különbözõ színvonalon jelen lévõ sísport visszanyerje egy-
kori kiemelt szerepét és az egészséges környezetben meg-
teremtõdjenek a biztonságos szabadtéri sportolás feltételei.
A törvény sportközpont kialakításának lehetõségét alapoz-
za meg úgy, hogy az a táj- és természetvédelmi szempontok
figyelembevételével jöjjön létre és közpark jellegû terület-
ként egész éves kihasználtságot tegyen lehetõvé. A termé-
szetvédelmi, erdõvédelmi és építésügyi szabályokat orszá-
gos érvénnyel nem változtatja meg, csupán a Normafa Park
területén enged eltérést a hatályos szabályoktól. A mellék-
letben megjelölt, köztük erdõmûvelési ágban lévõ ingatla-
nok céloknak megfelelõ hasznosítására nyitja meg a lehetõ-
séget a Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat va-
gyonkezelésében.

Erdõ és erdõgazdálkodás a 2013-ban
elfogadott törvényekben II.

Dauner Márton – erdõmérnök, közgazdász, tudományos munkatárs, NAIK ERTI

Tavaly 253 törvényt fogadott el az Országgyûlés. 23 törvény

közvetlenül, illetve közvetetten érinti az erdõket és az

erdõgazdálkodást, ebbõl 8 módosítja az erdõrõl, az erdõ

védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.

törvényt (a továbbiakban: Evtv.) A törvényeket elfogadási

idõrendben, vázlatosan mutatjuk be, röviden ismertetve az

általuk elérni kívánt szabályozási célt, valamint az erdõhöz, a

védelméhez és az erdõgazdálkodáshoz közvetlenül, illetve

közvetetten kapcsolódó szakaszokat. A normaszöveg pontos

idézése nem volt cél, mivel a törvények és más jogszabályok

szöveghû, térítésmentes, közvetlen internetes elérhetõségeit

cikkünk végén megadjuk.
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XVI./ 2013. évi CLXIX. törvény a termõföld védelmé-
rõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról

Közepes terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 10.
13-i ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 173. szám.
Hatálybalépés: 2013. november 1. kivéve a 28.§, amely

2014. szeptember 1.
Adott esetben erdõgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenysé-
get érinthet. Az elmúlt öt évben különbözõ beruházások
miatt évente átlagosan 4 ezer hektár termõföld került ki vég-
leges kivonással a mûvelés alól. A földvédelmi szabályok szi-
gorítása, erõsítése a cél. A módosítással érintett szabályozási
területek: termõföld más célú hasznosításának megszünteté-
se, a szüneteltetést követõ  földrészlet vagy annak egy részé-
nek újrahasznosítása, zártkerti ingatlanhasznosítás elmulasz-
tása, a termõföld idõleges vagy végleges más célú hasznosí-
tása, a termõföldet érintõ elemi csapás vagy ipari szerencsét-
lenség okozta káreseménnyel kapcsolatos földvédelem, cél-
kitermelõhely és külfejtéses bányászati tevékenység létesíté-
sére vonatkozó külön földvédelem, engedély nélkül más cél-
ra hasznosított termõföld földvédelmi eljárásért fizetendõ
igazgatási-szolgáltatási díj, a földminõsítés díjköteles eljárá-
sai, földvédelmi járulék és bírság.

XVII./ 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és
a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

Kis terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 10. 28-i
ülésnapján fogadta el. Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013.

185. szám.
Hatálybalépés: 2014. március 15.

Erdõmûvelési ágú ingatlanokhoz is kapcsolódhat. A törvény
a szomszédjogok eddig kialakult rendszerét és szabályait
alapvetõen nem változtatja meg, és nem vezet be új jogot.
Tárgyköre miatt fontos és cél az elõírások logikailag áttekint-
hetõ szerkezetû megjelenítése.  Külön alcím rendezi a szom-
szédos telkek összevonása vagy egy telek megosztása folytán
szomszédossá váló, több telek által létrejött tényhelyzetben
az ingatlanokra vonatkozó használati jogok jogi sorsát is. Ki-
emelt figyelmet szán a használati joggal terhelt ingatlan tulaj-
donosa érdekeinek védelmére, ezért korlátozza a joggyakor-
lást akkor, ha a tényhelyzet változása a kötelezett terheit nö-
velné, továbbá szabályozza a használati jog jelentette teher
alóli mentesítés lehetõségét. 

XVIII./ 2013. évi CXCIX. törvény a növényfajták állami
elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállítá-
sáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII.

törvény módosításáról
Közepes terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a

2013.11.18-i ülésnapján fogadta el. 
Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 198. szám.

Hatálybalépés: 2013. november 12.
Az erdészeti szaporítóanyagokra is kiterjed. A szaporítóanyag-,
illetve a vetõmag stratégiai termék, ezért indokolt a módosí-
tás. Az izolációs távolságok betartása miatt a szaporítóanyag-,
illetve vetõmagtermelés egyik feltétele az összefüggõ, na-
gyobb földterületek megléte. A termelés biztonságát a ható-
sági kontroll kiterjesztésével kívánja javítani. Szabályozza az
elõzetes egyeztetés módját és az ellentételezés arányos mér-
tékét. Részletesebben határozza meg a védõtávolságba esõ
termõföld használójával való megegyezést és a szaporítási
zárt körzet létesítésének szabályait. A korlátozás, illetve a zárt
körzeten belüli egyes növényi kultúrák termesztésére vonat-

kozó tilalom betartását a növénytermesztési hatóság ellenõr-
zi és elrendeli a növényállomány megsemmisítését, ha a zárt
körzeten belül elmaradt a tiltott növényfaj egyedeinek eltávo-
lítása. Új rendelkezés a géntechnológiával módosított szerve-
zetet tartalmazó szennyezett vetõmag fogalmának meghatá-
rozása. Kiterjed még a géntechnológiával módosított szerve-
zettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt káro-
sult termelõk kárenyhítésére, a tájfajtákra, a zöldség- és gyü-
mölcsfajták forgalmazására vonatkozó uniós irányelvek átül-
tetésére és egyéb pontosításokra.

XIX./ 2013. évi CCIV. törvény a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggés-

ben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény módosításáról

Kis terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 11. 25-i
ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 202. szám.
Hatálybalépés: 2014. március 15.

Erdõmûvelési ágú ingatlant is érinthet. Az új Ptk. jelentõs vál-
tozásokat eredményez az ingatlan-nyilvántartásban. A leg-
fontosabb változás az ingatlan-nyilvántartás anyagi és jogi ha-
tásait érintõ alapvetõ szabályok. Az ingatlan-nyilvántartás ve-
zetésére és a hatósági eljárásra, továbbá az úgynevezett ka-
taszteri nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályok to-
vábbra is az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (további-
akban: Inytv.) körébe tartoznak. Az összhang megteremtése,
a párhuzamos szabályozás elkerülése miatt az Inytv. átfogó
felülvizsgálatára volt szükség. Az Inytv. kizárólag az ingatlan-
nyilvántartás eljárási szabályait állapítja meg. Az új Ptk. ren-
delkezései olyan területen - például a zálogjogi szabályok
változása vagy a föld és az épület tulajdonjogának elválásával
kapcsolatos új rendelkezések - érintik az ingatlan-nyilvántar-
tási eljárást, amelyek a módosítást is igénylik. Fõ elemei: az
ingatlan-nyilvántartás (ingatlanadatok) közhiteles hatósági
nyilvántartás; földrészleten kívüli önálló ingatlan (épület,
pince, föld alatti garázs és más építmény); csak az ingatlan-
hoz kapcsolódó, jogilag feljegyezhetõ, jelentõs tények; be-
jegyzés és törlés kérdései; betekintés lehetõségei stb.

XX./ 2013. évi CCXII. törvény a mezõ- és erdõgazdasá-
gi földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tör-

vénnyel összefüggõ egyes rendelkezésekrõl és átme-
neti szabályokról

Közepes terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 12.
02-i ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 207. szám.
Hatálybalépés: 2013. december 14-tõl fokozatosan 2015. 

január 1-jéig.
Az erdõmûvelési ágú ingatlanra is kiterjed. Az összhang és al-
kalmazhatóság érdekében módosításra kerül 28 törvény,
köztük az Evt. is. Hatályon kívül helyezi a termõföldrõl szóló
1994. évi törvény hatályos rendelkezéseit. A helyi földbizott-
ság tagjainak megválasztása érdekében a települési önkor-
mányzat jegyzõje hívja össze a helyi gazdálkodói közösség
közgyûlését. A helyi földbizottság tagjairól nyilvántartást ve-
zet. Meghatározásra kerül a kedvezményes birtokmaximum,
az 1800 hektár alkalmazási feltételei, az állattartótelep üze-
meltetõjére, valamint a szántóföldi és kertészeti növényfajok
vetõmagjának elõállítójára kiterjedõen. Rendelkezéseket álla-
pít meg a csereszerzõdésre, annak speciális hatósági jóváha-
gyására. Meghatározza a birtokösszevonási célú csere és az
adó-, illeték- és más kedvezmények feltételeit. A föld tulaj-
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donjogának szerzésére irányuló, valamint a földhasználati
szerzõdések formai és tartalmi követelményeivel összefüggõ
elõírásokat rögzít a forgalombiztonság és a szerzési korlátok
ellenõrizhetõsége érdekében. Tartalmazza az adásvételi, a
haszonbérleti szerzõdésnek az elõvásárlásra, az elõhaszon-
bérletre jogosultakkal való közlésére és e jogok gyakorlására
vonatkozó rendelkezéseket. Meghatározza a tulajdonjog át-
ruházásáról szóló bírósági vagy közjegyzõi jóváhagyáshoz
kötött egyezséget megelõzõ hatósági eljárás vonatkozó sza-
bályait. A szerzõdések hatósági jóváhagyása tekintetében el-
tér a közigazgatási eljárás általános szabályaitól. Rögzíti az el-
járó bíróság speciális illetékességi szabályait. A föld tulajdon-
joga, valamint a használati jogosultság megszerzéséhez új,
elõzetes engedélyezési, hatósági jóváhagyási eljárást vezet
be, az eljárások díjmentesek. Önálló fejezet foglalkozik az
egyes földhasználati szerzõdésekkel (haszonbérleti szerzõ-
dés, feles bérleti szerzõdés, részesmûvelési szerzõdés és szí-
vességi földhasználati szerzõdés). Külön fejezet tartalmazza a
szerzési korlátozások hatósági ellenõrzésére, a föld kényszer-
hasznosításba adására, valamint a kényszerhasznosítóra vo-
natkozó szabályokat. Rendelkezik a földmûvesekrõl, a mezõ-
gazdasági termelõszervezetekrõl és a mezõgazdasági üzem-
központokról vezetett új, önálló nyilvántartás, továbbá a
2000 óta létezõ földhasználati nyilvántartás tartalmáról. A

használati nyilvántartásban
megjelenik a földhasználati
összesítõ szolgáltatás a bir-
tokmaximumok ellenõrzésé-
hez. A földhasználati szerzõ-
dés hatósági jóváhagyására
vonatkozó rendelkezéseket
csak a 2014. május 1-jén vagy
azt követõen közölt, közzé-
tett haszonbérleti, illetve a
haszonbérletnek nem minõ-

sülõ földhasználati szerzõdésekre kell alkalmazni. Az átme-
neti idõszak alatt létesített földhasználati szerzõdések eseté-
ben az ingatlanügyi hatóság a földhasználót a földhasználati
szerzõdésben, valamint a bejegyzési adatlapon tett nyilatko-
zata alapján jegyzi be a földhasználati nyilvántartásba.

XXI./ 2013. évi CCXXIX. törvény egyes törvények 
területrendezéssel összefüggõ módosításáról

Közepes terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 12.
09-i ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 214. szám.
Hatálybalépés: 2014. január 1. (egyes rendelkezései 2014.

december 30.)
A törvény az erdõtelepítésre javasolt terület, erdõgazdálkodá-
si térség, kiváló termõhelyi adottságú erdõterület vonatkozá-
sában bírhat jelentõséggel. Három törvényt módosít. Érinti a
bányászatról szóló, a tervezõ és szakértõ mérnökök, valamint
az építészek szakmai kamaráiról szóló, továbbá az országos
területrendezési tervrõl szóló törvényt. Az országos terület-
rendezési terv esetében az Országgyûlés elõírta a törvény
ötévenkénti felülvizsgálatát. A módosítási hangsúly elsõsor-
ban a keretjelleg erõsítésén van. Lehetõség van elõre megha-
tározni, hogy milyen legyen az ország térszerkezete 20-30 év
múlva, jövõképet vázol fel. A térszerkezet alatt a mûszaki inf-
rastruktúra-hálózatok és a különbözõ rendeltetésû területek
rendszerét értjük. Milyen sûrû legyen a gyorsforgalmi utak
hálózata, hol húzódjanak a fõutak nyomvonalai, hol legye-
nek a kapcsolódó új hidak, melyek a megfelelõ települések

erõmûvek telepítésére, hol húzódjanak az energetikai infra-
struktúra-hálózati elemek, mely területek tartozzanak az or-
szágos ökológiai hálózatba, az erdõsítésre, illetve az erdõgaz-
dálkodásra alkalmas területekbe?

XXII./ 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.
évi központi költségvetésérõl

Terjedelmes joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 12. 17-i
ülésnapján fogadta el. 

Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 216. szám.
Hatálybalépés: 2014. január 1.

A 2014. évi költségvetési politika középpontjában a munka-
helyteremtés, a családok támogatása és a gazdaságélénkítés
céljai állnak. Nemzeti forrásból a XII., Vidékfejlesztési Minisz-
tériumot érintõ fejezetben közvetlenül erdészeti célokra a
20.5.6.3. és 4. valamint a 11. jogcímeken megjelölt pénzesz-
közök állnak rendelkezésre. A szintén a XII. fejezet végén
megjelölt Európai Uniós forrásokra (ÚMVP és ÚVP) épülõ,
további erdészeti célú támogatási pénzeszközök összegszerû
megjelölése és a támogatás kiírása folyamatban van. (Meg-
jegyzendõ, hogy erdészeti célra, a nemzeti forrásokhoz ké-
pest, az EU-s forrásokból nagyobb összegek várhatók.)

XXIII./ 2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek ag-
rár- és környezetügyi tárgyban történõ módosításáról
Közepes terjedelmû joganyag. Az Országgyûlés a 2013. 12.

17-i ülésnapján fogadta el. 
Kihirdetés: Magyar Közlöny 2013. 221. szám.

Hatálybalépés: 2013. 12. 31. és 2015. január 1. között (az
Evt. érintõ részek: 2013. december 31.)

32 törvényt módosít. Rövid terjedelmük, vagy technikai tar-
talmuk nem igényelte a parlamenti külön-külön napirendet,
viszont hatálybalépésük indokolta elfogadásukat és a kihir-
detést. Az Evt.-t érintõ módosítások szerint:

– az erdészeti hatóság engedélye szükséges erdei épület,
valamint öt métert meghaladó kilátó, továbbá minden er-
dészeti létesítmény létesítéséhez, bõvítéséhez, felújításá-
hoz, helyreállításához, korszerûsítéséhez, lebontásához,
elmozdításához, illetve használatba vételéhez, fennmara-
dásához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához;

– az egyszerûsített erdõgazdálkodói nyilvántartásba vétel
eljárása;

– az erdõgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzés alapjául
szolgáló okiratok kellékei;

– az egyes erdészeti hatósági eljárások (pl. ügyintézési
határidõ, kapcsolattartás ügyféllel, ellenõrzéssel kap-
csolatos értesítés, névjegyzékkel kapcsolatos eljárás,
nyilvántartással kapcsolatos eljárás stb.). 

Erdõgazdálkodáshoz kapcsolódik még „a szabálysértésekrõl,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl” szóló 2012. évi II. törvény módosítása, mely a
járványügyi, erdõvédelmi, mezõ-, erdõ- és vízgazdálkodási
szabálysértések fejezetet a szállítójegy nélküli szállítást, mint
tényállást pontosítja.

A kihirdetett vagy a módosítással érintett jogszabályok egysé-
ges szerkezetben történõ áttekintésére, szövegpontos, gyors
hozzáféréssel történõ elérésére, olvasására, alkalmazására,
hivatkozásra adnak térítésmenetes lehetõséget a következõ
honlapok: http://njt.hu/; http://net.jogtar.hu/. Az egyes tör-
vények hivatalos kihirdetését, közlöny formában történõ in-
gyenes elérését pedig a következõ honlap teszi lehetõvé:
http://www.kozlonyok.hu/ 




