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I. A mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött 
szerepe

• Természeti erőforrások – amelyek közé a termőföldet, az erdőt és a bányakincseket 
soroljuk - a nemzeti vagyonnak a 35%-át képezik. Ezen belül a termőföld és az erdő 75%-os 
részarányt képvisel, tehát az összes nemzeti vagyonnak mintegy a 26%-át teszi ki.

• Közgazdasági alapon történő okfejtésnél azonban figyelembe kell venni azt a tényt, amely 
szerint, míg a nemzeti vagyon nagyobbik része (például az épületvagyon, és a működő tőke) 
bővíthető, addig ez a megállapítás nem vonatkoztatható a termőföldre.



Az ország művelési ágak 
szerinti besorolása alapján:

•Termőterület nagysága 7,5 
millió hektár, 

•Ebből a mezőgazdasági 
területé 5,5 millió hektár (a 
fennmaradó területen 
erdőgazdálkodás folyik).

A művelési ágak közül a szántó
nagysága 4,5 millió hektár, 
amely a mezőgazdasági 
területnek a 81%-át képezi.

Jelenleg:

•3.948.628 darab önálló helyrajzi számú földrészletre 
oszlik meg, amelyek átlagos mérete 2,2 hektár 
nagyságú.
•2,8 millió (természetes) személy összesen mintegy 
6 millió hektár területet (mg-i terület + erdő) 
tulajdonjogával  rendelkezik. 
•1,8 millió tulajdonos adja bérbe a földjét. (Sajnos)



DE (!) 1990 óta 700 ezer hektár 
mezőgazdasági területet vontak ki a 
művelésből

(ez kb. 12 Balatonnal felérő
területnagyság)



„EU régiek”
 Stabil birtokstruktúra

 Stabil státuszú földműves réteg

 Magasabb termőföldárak (pl. 
Alsó-Ausztria 2,7 m Ft/ha), a 
különbség a csatlakozás óta 
arányaiban nem csökkent!

 A megvásárolható termőföld 
mértéke kevés de az anyagi 
erőforrás magas

„EU újak”
 A földkonszolidáció nem zárult 

le (osztatlan közös tulajdon 
problematikája és a kárpótlás)

 Elöregedő és csökkenő létszámú
gazdálkodói réteg

 Alacsonyabb termőföldárak 0,7 
M Ft/ha – 1,4 M Ft/ha (igaz 4-5 
évente megduplázódott, ill. a 
FAG program 25-30 %-os 
árfelhajtó hatást hozott)



Előnytelen birtokszerkezet

A privatizációs folyamat eredményeként jelenleg:

•8.609.364 hektár nagyságú külterületi földrészlet (beleértve a termőterületet, a művelés alól kivett 
területet és zártkertet) alakult ki.

•3.948.628 darab önálló helyrajzi számú földrészletre oszlik meg, amelyek átlagos mérete 2,2 hektár 
nagyságú.

•2,8 millió (természetes) személy összesen mintegy 6 millió ha területet (mg-i terület + erdő) 
tulajdonjogával  rendelkezik. 

•1,8 millió tulajdonos adja bérbe a földjét. (Sajnos)

Konklúzió: 

•A magyar mezőgazdaság birtokszerkezete duális jellegű. 

•Kevés számú, nagy területtel rendelkező nagyüzem és az életképesség küszöbén egyensúlyozó kisebb 
birtokméretű - a családtagok közvetlen munkavégzésén alapuló - kisgazdaságok

•Középbirtok hiánya

Ezen probléma egyedül központilag irányított birtokrendezés útján orvosolható.



II. A Földforgalmi törvény eszközrendszere, 
illetve a kötelezettségszegési eljárások

Eszközrendszer:

a földtulajdon, valamint használati jogosultság szerzésének hatósági 
engedélyezési körbe vonása,  tulajdonszerzésnél helyi földbizottság  
(NAK) vétójoggal;

földműves státusz – professzionális gazdálkodás;

személyes művelési kötelezettség – spekulatív (nem termelési, hanem 
tőkejövedelmi célú) földszerzés kizárása;

elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jogosulti sorrend belülről kifelé
halad – fokozatos birtokrendezés;

földszerzési és birtokmaximumok

Földtulajdont csak természetes személyek szerezhetnek, jogi személy 
(általában) nem



Kötelezettségszegési 
eljárások Magyarországgal 

szemben:

1. Osztrák kezdeményezésre a nem 
közeli hozzátartozók közötti szerződéses 
haszonélvezeti jogok ex lege 
megszüntetése miatt

EDH előzte meg

Befejezett

2. A Földforgalmi törvény 
korlátozásainak és tilalmainak uniós 
joggal való összhangja miatt



Haszonélvezetek ex lege megszüntetése:
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-a

 A 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre 
vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott 
időtartamra nem közeli hozzátartozók között 
szerződéssel alapított haszonélvezeti jog továbbá
használat joga 2014. május 1-jén a törvény 
erejénél fogva megszűnik

Magyarország nem teljesítette az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 

 63. cikkéből (a tőke szabad mozgása) 

 49. cikkéből (a letelepedés szabadsága), 

 az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkéből (a 
tulajdonhoz való jog) 

eredő kötelezettségeit.

 Magyarországon 1994 óta tilos külföldiek és jogi 
személyek földtulajdonszerzése. 

 Haszonélvezet alapítása 2002 óta szintén 
korlátozott, a tulajdonszerzés szabályait kell rá
alkalmazni.

 1994 és 2001 között ezek a szerződések akár lejárat 
nélkül (jogi személy) is köthetőek voltak, kikerülve 
az egyébként rendeltetésszerű földhasználat
szerződéses konstrukcióját, a haszonbérletet. 

 Zsebszerződések: A haszonélvező nem fizet bérleti 
díjat. Devizahatósági engedély hiánya a  
külföldieknél. (Igaz ez utóbbit nem kérték számon.)

 A haszonélvezeti jog termőföldön való alapításával 
az eljáró feleket nem vezette gazdasági racionalitás, 
a valódi céljuk a külföldiek és jogi személyek 
földtulajdonjog szerzésére vonatkozó tilalom 
megkerülése volt.

 A jogkövető szereplők haszonbérleti szerződést kötve 
szerezték meg a föld használati jogosultságát. 



A luxemburgi bíróság ítélete 
 Az EDH során már eldőlt (Segro és Horváth vs. Magyarország, 

Szombathelyi a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt)

 Az ítélet szerint: Magyarország megsértette a tőke szabad 
mozgásának szabadságát és az EU Alapjogi Chartájának 
tulajdonhoz való jogra vonatkozó rendelkezéseit

 Az EDH során a bíróság az Alapjogi Charta megsértését nem
állapította meg

 Az ítélet következtében a törölt haszonélvezeti jogok 
visszajegyzése következik (de csak perindítás alapján, vagy a 
felfüggesztett eljárás folyatatásaként)

 Problémák: jóhiszemű tulajdonszerzők esete, telekalakítással 
érintett ingatlanok ügye, a Magyar Állam felelőssége

 Korábban a magyar AB nem találta alkotmányellenesnek a 
szabályt de kompenzációs kötelezettséget írt elő



A Földforgalmi törvényt érintő eljárás

 2014 júniusában indult EU Pilot eljárás keretében 
a Bizottság számos kérdést intézett a Magyar 
Kormányhoz

 2014. szeptember 18-án a Kormány válaszolt

 2015. március 26-án küldött hivatalos felszólítást a 
Bizottság, amelyben jelezte, hogy a EU Pilot 
eljárás során elismerte, hogy Magyarország válasza 
számos kérdést tisztázott, valamint elősegítette, 
hogy a Bizottság szolgálatai jobban megértésék a 
magyarországi helyzetet, azonban a válaszok nem 
tudták teljes mértékben eloszlatni a felmerült 
aggályokat

 2015. június 29-én a Kormány válaszolt

 2016. május 25-én a Bizottság indokolt véleményt 
bocsátott ki

 2016. novemberében a Kormány megadta a 
válaszát

 A kötelezettségszegési eljárást az Európai 
Bizottság nem csupán Magyarország, hanem 
Szlovákia, Bulgária, Lettország és Litvánia 
vonatkozásában is folytatja.

Az újonnan csatlakozott tagállamok 
közül számos hozott új földjogi 
szabályozást.

A Bizottság egyszerre kezdte azokat 
vizsgálni, az eljárások párhuzamosan 
futnak.

A régi tagállamok szabályozásait nem 
vizsgálják



FT
hirdetés 2019-ben



A Bizottság aggályai
• a jogi személyek szerzésképtelensége és átalakulási tilalma, 

• a földművesek szakismereti követelménye, 

• a külföldön megszerzett gyakorlat el nem ismerhetősége, 

• a személyes művelési kötelezettség, 

• az adásvételi szerződések előzetes jóváhagyására vonatkozó feltételek nem 
kellő objektivitása 

A Bizottság a kifejtett érvelésünket elfogadva nem kifogásolta 

• a pályakezdő gazdálkodókra, 

• a helyi földbizottság eljárásbeli szerepére,

• a földszerzési- és birtokmaximumra, 

• az elővásárlási- és előhaszonbérleti jogosultsági rendszerre, 

• haszonbérlet időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.



A legfontosabb birtokrendezési kérdések a 
következők:

 az ingatlan-nyilvántartásban 
adathiányosan szereplő bejegyzések, 
valamint az elhalt tulajdonossal 
rendelkező ingatlanok rendezetlen 
tulajdoni viszonyainak nyilvántartásbeli 
megoldása, ill. térképfelújítás és 3D

Megoldás: e-ING? 

 a földeken fennálló osztatlan közös 
tulajdon mint kényszerközösség 
megszüntetési eljárásának hatékony 
gyorsítása;

 a szövetkezeti részarány-földkiadás 
lezárása;

Megoldás:jogszabályi revízió és új kérelem?



„Holt lelkek” és hiányos adatok
• Az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg – a lekérdezés időpontjában  (2017)– a természetes 

személyekre vonatkozó érvényes tulajdoni bejegyzések száma: 18.309.879 db.

• A tulajdonos személyi azonosító jele és legalább egy természetes személyazonosító adata 
hiányzik: 1.898.788 db
(Egy adathiányos tulajdonos többször is előfordulhat. Férfiaknál adathiánynak tekintik, ha a születési neve hiányzik.)  

Adathiánynak számít, amikor kizárólag a születési hely hiányzik (de ennek feltüntetésére a Főváros közigazgatási területén kívül 
csak 6-7 éve van lehetőség).

• Kizárólag a tulajdonos neve feltüntetésre, mely a bejegyzéseknél még a tulajdonos címe sem 
ismert: 54.480 db 

• Kizárólag a tulajdonos neve került feltüntetésre: 81.575 db, viszont szerepel a lakcíme is 
81.575 db.

• Olyan tulajdonost, aki 1896-ban vagy ezen időpontot megelőzően született: 12.393 db 

Legalább egy adathiányos bejegyzés:
• termőföld 408.870 db

• nem termőföld 523.659 db



Hol járunk?



Budaörsi csomópont



A pontatlan térképek és jogkövetkezményeik



A részarány földkiadás során keletkezett 
osztatlan közös tulajdon megszüntetése:
Érintettek köre: 55 ezer db földrészlet, cca. 250 e fő tulajdonos

A projekt előnyei:

a kizárólagos és egyértelmű tulajdoni viszonyokkal nő a föld forgalmi 
értéke,

- az ésszerű és gazdaságos termelést lehetővé tevő birtokszerkezet 
kialakítása új munkahelyek, munkalehetőségek létesítését is elősegíti,

- a földhasználat és öntözés kérdésében sokkal egyszerűbb az 
ügyintézés,

- a földmérő és az eljáró ügyvéd költségeit az állam magára vállalta,

- a részarány földkiadás okozta tulajdonközösségek száma több évtized 
után csökkenthető.



Osztatlan közös tulajdon szélsőséges esetei 



III. Generációváltás az agráriumban

1. A mezőgazdaság nemzetgazdaságban 
betöltött szerepe 2.

2. Demográfiai folyamatok
3.  A gazdálkodók korszerkezeti sajátosságai

és a gazdálkodók szakképzettségi szintje
4.1. Mezőgazdasági üzemek – új vállalkozások
4.2. Fiatal gazdák földhöz és hitelhez jutási 

lehetőségei
4.3. SWOT
5. Agráröröklés

Főbb Adatforrások:

•KSH 
•Eurostat
•Oktatási Hivatal: KIR adatbázis
•Oktatási Hivatal: Diplomás pályakövetés
•AVGHA (ASZK hiteladatok)
•Agrárminisztérium
•NAIK AKI felmérések:

• Reprezentatív tanulói 
felmérés az agrárszakképző
intézményekben (2018; 2019)

• Generációváltás kérdőív a 
tesztüzemi gazdálkodók 
körében 2019 (nem 
reprezentatív, N=292)



Mekkora része van a magyar GDP-ben a mezőgazdaságnak?

A mezőgazdaság részaránya a hozzáadott értékből 4,2-4,7 százalék között 
mozgott az utóbbi években.

Az agrárgazdaság aránya a nemzetgazdaságban 

Év 

A mezőgazdasága részaránya 

foglalkoztatás 
bruttó hozzáadott érték 
(ágazatok összesen( beruházásban 

% =100) 
  
 folyó áron, % 

2014 4,6 4,7 5,7 

2015 4,8 4,5 4,7 

2016 5,0 4,6 5,2 

2017 5,0 4,5 4,4 

2018 4,8 4,2 4,0 
Forrás: KSH alapján 



Hány ember él közvetlenül vállalkozóként, vagy alkalmazottként 
a magyar mezőgazdaságból? (Élelmiszeripar nélkül)

A mezőgazdaság foglalkoztatása (összhangban a jelentős munkaerőhiánnyal és az üzemszerkezet 
folyamatos átalakulásával) 2018-ban csökkent, 214,9 ezer fő volt, ennek ellenére jelentősen 
meghaladta a 2010. évit.
A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, halászatban foglalkoztatottak száma 2018-ban az előző
évhez képest 2,3 százalékkal csökkent.
Az ágazat foglalkoztatása 2010 és 2018 között 2013 és 2018 kivételével minden évben 
növekedett, összességében 24,3 százalékkal
Az ágazat részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 4,8 százalék volt 2018-ban.

A foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

Foglalkoztatottak 
száma 

2014 2015 2016 2017 2018 

2018-
2017 

2018/2017 
2018-
2014 

2018/2014 

1000 
fő 

% 
1000 
fő 

% 

Mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 
halászat 

189,6 203,2 217,0 220,0 214,9 -5,2 -2,3 +25,2 +13,3 

ebből: 01 
Növénytermesztés, 
állattenyésztés, 
vadgazdálkodás és 
kapcsolódó 
szolgáltatások 

165,1 176,8 191,5 194,8 189,1 -5,7 -2,9 +24,0 +14,5 

Forrás: KSH  



2. Demográfiai folyamatok

Magyarország népességének korfája

Népességfogyás 2008-2018 között:
Ország: -2,16%
Vidéki területek: -3,55% 



3. A gazdálkodók korszerkezete

A gazdaságvezetők korszerkezete a szakosodott gazdaságokban ágazatok szerint, 2016, % 



A gazdálkodók szakképzettségi szintje

A gazdaságvezetők mezőgazdasági szakképzettség 
szerinti megoszlása 2010–2016, %

Gazdaságvezetők mezőgazdasági 
szakképzettség szerinti megoszlása ökonómiai 
méret szerint, 2016, %



A gazdálkodók szakképzettségi szintje

A gazdaságvezetők mezőgazdasági szakképzettség szerinti megoszlása a szakosodott 
gazdaságokban ágazatok szerint, 2016, %



Tudásátadás és pályaorientáció

Nappali oktatásban részt vevő középiskolai 
tanulók létszáma 2013–2018 között

A felsőfokú nappali képzésben részt vevő
hallgatók száma 2013–2018 között

Évente 2600-2700 diák végez Évente 1200-1300 hallgató végez



Tudásátadás és pályaorientáció
Az agrár-szakközépiskolában tanulók tervei a végzést 
követően, %

Az ágazatban maradás valószínűsége azoknál a tanulóknál magasabb, akiknek családja 
saját gazdaságban végez mezőgazdasági tevékenységet, vagy a szülők agrárvégzettséggel 
rendelkeznek, illetve agrárfoglalkoztatottak



4.1. Mezőgazdasági üzemek – új vállalkozások

A kihívást jelentő tényezők értékelése a fiatal induló agrárvállalkozók számára attól 
függően, hogy rendelkeznek-e gazdálkodói családi háttérrel, átlagérték 
(1=egyáltalán nem jelent kihívást; 5=nagyon jelentős kihívást jelent)



A termőföld ára folyamatosan és erőteljesen emelkedik, átlagosan 10 százalékkal évente. 

A termőföld értékesítés volumene 2013 óta csökkenő, majd 2015, 2017, 2018-ban 

változatlan. 

2016-ban „Földet a gazdáknak!” Program hatására megugrott az értékesített termőföld 

mennyisége:

•290.000 hektár meghirdetett földterület mintegy 70%-a, 195.000 hektár talált gazdára. 

•1 219 fő 40 év alatti fiatal gazda (a földhöz jutó termelők 4,1%-a) jutott 

•mintegy 50 ezer hektár termőföldhöz (értékesített termőföld 25,5%-a)

•Egy fiatal gazda átlagosan 41 hektár termőföldet vásárolt a program keretében.

Fontos: NAIK AKI Generációváltás felmérése szerint a gazdálkodók a generációváltás 

hátráltató tényezői közül a bővítéshez szükséges bérelhető vagy megvásárolható termőföld 

hiányát a második legjelentősebb gátló tényezőnek ítélték. 

4.2. Fiatal gazdák földhöz és hitelhez jutási lehetőségei



A fiatal gazdák hitelhez jutása
A bankok hitelbírálati szempontjai:
•Cash flow
•munkatapasztalat,
•menedzsment ismeretek, 
•a vállalkozás szerződéses kapcsolatai, 
•integrációban való részvétel 
•Agrár Széchenyi Kártya (ASZK) hitel:
•kedvezményes feltételrendszerű, szabad felhasználású, állami kamat- és kezességi 
díjtámogatásban részesített folyószámlahitel. 
•fiatal mezőgazdasági termelők: nem követelmény az 1 éves gazdálkodói múlt, hitel 
maximuma 25 millió Ft

40 év alattiak: - a hitelfelvevők 28 százaléka (3421 fő), az összes ASZK hitel 24,1 
százaléka (25,1 MrdFt forint)
- 40 százaléka szántóföldi növénytermesztő, 
- A hitelek 95 százaléka 25 millió forint alatti.
- NAIK AKI Generációváltás felmérés szerint A fiatal mezőgazdasági termelők hitelhez 
jutása a generációváltást akadályozó tíz felsorolt tényező közül a negyedik legsúlyosabb 
probléma.



ERŐSSÉGEK:

•A nagyobb méretű, árutermelő üzemek között nőtt a fiatal üzemvezetők által 
vezetett gazdaságok száma. 
•A felső-, és középfokú végzettségű gazdaságvezetők aránya 2010 óta 
folyamatosan növekszik.
•A 25 ezer EUR STÉ méretkategória feletti gazdaságokban az üzemvezetők több, 
mint fele felsőfokú végzettségű.
•Az agrárfelsőoktatásban nő a hallgatói létszám.
•Az agrárszakképzésben tanulókat az iskolaválasztáskor magasfokú
pályatudatosság jellemzi.
•A működő mikrovállalkozások száma nőtt a mezőgazdaságban.
•Erős szakmai érdekvédelmi háttér. 
•Több generáció együttműködését / a szakma elsajátítását lehetővé tevő családi 
gazdálkodói háttér.

4.3 SWOT elemzés



GYENGESÉGEK:

•A gazdálkodók korszerkezete kedvezőtlen különösen egyes ágazatokban (baromfi, 
szőlő és bor; gyümölcs; szántóföldi növénytermesztés)
•A gazdálkodók négyötöde mezőgazdasági szakképzettség nélkül vezeti gazdaságát, 
különösen magas a szakképzettség nélküliek aránya a sertés és baromfitartók 
esetében 
•A középfokú agrárszakképzésben tanulók száma stagnál/csökken
•A mezőgazdasági frissdiplomások nagy része más ágazatban helyezkedik el
•A pályaorientációs eszközök nagy része nem hatékony
•Az agrárvállalkozások duális képzésben való részvétele alacsony
•Csökkent a 35 év alatti gazdálkodók földterületi részesedése 
•A földértékesítés volumene csökkenő
•Az új vállalkozást alapító fiatal mezőgazdasági termelők nehezen jutnak hitelhez.
•A fiatal mezőgazdasági termelők komplex módon való támogatása nem érvényesül

SWOT elemzés



SWOT elemzés

LEHETŐSÉGEK:
•A fiatalítást rendszerszemléletben kezelő szakpolitikai stratégia

•A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a pályaorientációs eszközrendszer 
fejlesztésével

•A személyes kapcsolatokon alapuló információ és tudásátadási formák (tanácsadás, 
mentorálás, tanulmányutak) fejlesztése

•Agrárvállalkozások szerepvállalása az utánpótlásnevelésben
•A generációváltás komplex módon való támogatása

•Digitalizáció, precíziós mezőgazdaság

VESZÉLYEK: 
•A népesség öregedése

•A fiatal vidéki népesség elvándorlása 
•Az agrárszakképző intézményekből és agrárfelsőoktatásból kilépő pályakezdők más 

ágazatokban helyezkednek el.
•A mezőgazdaságban elérhető jövedelem alacsony szintje

•A földárak emelkedése
•Az új belépések korlátját jelentő földhiány



A problémakör rendezése nem javasolt pusztán öröklési jogi eszközökkel, hanem komplex 
megközelítés szükséges:

- jelenleg sajnálatosan alacsony a végintézkedési hajlandóság (kb. 6-8%),  
- az átmenetet érdemes generációváltásként kezelni,  (pl. a korábbi gazdaságátadási 
támogatáshoz hasonlóan vagy a 2021 utáni VP-ben);
- a generációváltás szerződés alapján, amelyben rögzítik annak ütemét és esetleg 
ellenértékét (ide értve akár más örököstársak részesedésének módját is);
-agráröröklési rendtartás
- kedvezményes állami hitelprogram
-jogi személyiséggel rendelkező családi gazdaság öröklése 
-felvethető az örökléssel egybekötött birtokegyesítés bevezetése, azaz valamely 
szomszéd/tulajdonostárs átvenné a meghatározott mérethatár alatti földet és az örökösök az 
azért kapott pénzen mint örökségen osztoznának (ehhez eljárási és adójogi könnyítését 
szükségesek).

5. Agráröröklés



Köszönöm a figyelmet!


