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I. Kutatási feladat összefoglalása, a kutatás célkitűzései 

A PhD dolgozat témája a magyar mezőgazdasági föld megszerzése jogi korlátainak 

vizsgálata, valamint ahhoz kapcsolódóan a zsebszerződéseknek is nevezett visszaélések 

feltárása.  

A föld véges jószág, és mint természeti tárgy korlátozott mértékben áll rendelkezésre, 

nem szaporítható, mással nem helyettesíthető, a nélkülözhetetlensége, megújulóképessége, 

különleges a kockázatérzékenysége és alacsony a nyereséghozama. A földtulajdon különös 

szociális kötöttséggel bír, emiatt más tulajdoni tárgyaktól eltérő jogi kezelése indokolt, és 

ezen körülmények igazolhatják a tulajdonosi jogokkal szemben a közérdek érvényesülését. 

A földszerzés korlátozása és tilalmazása minden állam alapvető birtokpolitikájának 

meghatározottságából ered. A tulajdonjog a dolog feletti teljes hatalmat, a tulajdonszerzés 

valamely birtokba vehető dolog feletti tulajdonosi hatalom létrejöttét jelenti. A birtoklás és 

használat kérdésköre is felmerül a szerzéskorlátozások és tilalmak kapcsán. A használat 

kérdésköre annyiban kerül tárgyalásra, hogy az a föld jogi sorsára tartósan kihat és a korábbi 

földszabályozásokban a későbbi tulajdonszerzés reményével a zsebszerződések megkötését 

indukálták.  

A dolgozat mindent a szerzés szemszögéből vizsgál meg. A tulajdonhoz való jog 

vizsgálatánál az Alkotmánybíróság a szükségesség-arányosság tesztjét alkalmazza. A 

tulajdonhoz való jog azonban nem azonos a tulajdonszerzéshez való joggal. A földszerzésre 

vonatkozó közjogi és magánjogi korlátozást a tulajdonszerzéshez való jog korlátozásaként 

tekintik, amely nem alapjog. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy ha nem eleve jogosultak 

megkülönböztetéséről van szó, akkor csak az követelhető meg, hogy a nem egyenlő 

kezelésnek ésszerű oka legyen, azaz ne minősüljön önkényesnek. Így valamely alapjognak 

nem minősülő jog tekintetében alkotmányellenes a megkülönböztetés, ha nincs ésszerű 

indoka. Az alkotmányos tulajdonvédelem mindig függ a tulajdon alanyától, tárgyától, 

funkciójától és a korlátozás módjától is. 

A magyar AB a szerzés korlátozását a strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bíróságának 

(EJEB) jogfejlesztő tevékenységével egyezően értelmezi, ami tipikusan a tulajdonelvonás 

miatti kártérítési ügyek kapcsán veti fel az arányosság kérdését. 

A tulajdonjog közjogi korlátozásának számos megjelenési formája és csoportosítási 

lehetősége van, de mindig közérdek húzódik mögötte, amelyet az állam ha kell, akár 

közhatalmi kényszerrel érvényesít.  

Az alkotmányjogi megközelítés mellett a földszerzésre vonatkozó jogviszonyok 
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magánjogi dogmatikájának vizsgálata indokolt, az egyes hatósági eljárások tekintetében pedig 

a Ket. közigazgatási jogi joganyagát kell alkalmazni. Dogmatikailag tisztázni kellett alapvető 

jogintézményeket.  

A dologi jog földre vonatkozó statikus, kógens joganyaga a tulajdonlás főbb kérdéseit 

szabályozza, a polgári jogi dogmatika dinamikus, diszpozitív oldalaként felfogható kötelmi 

jog pedig a földre vonatkozó jogviszonyokkal foglalkozik. A polgári jog szabályai a föld 

tulajdoni és használati viszonyainak szabályozására vonatkoznak. Az agrárjog az a jogterület, 

amely a polgári jog testéből kiválva speciális szabályozást tartalmaz. Ezen joganyagok a lex 

generalis-lex specialis viszonyában állnak egymással. Elég, ha csak például a haszonbérlet 

Polgári Törvénykönyvben lefektetett szabályaira gondolunk, amelyek a földforgalmi 

szabályozás háttérjoganyagát adják.  

 

Az értekezés tézisként annak elemzését tűzte ki célul történeti és dogmatikai 

vonatkozásokban, hogy:  

1. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Fftv.) 

szabályozása hogyan alakította át a föld tulajdoni és ehhez kapcsolódóan a használati jogának 

forgalmára vonatkozó jogi korlátokat azzal, hogy a használati jogok megszerzésének 

kérdéseit mindössze a föld feletti rendelkezési jog szempontjából elemzi.  

2. 

További kérdés, hogy az Fftv. szabályozása valóban alkalmas-e a földszerzéshez kapcsolódó 

visszaélések megakadályozására, bezárja-e azokat a kiskapukat, amelyek lehetőséget adtak a 

korlátozások áttörésére. Ez a kérdés alkotmányjogi szempontból a tulajdonhoz való jog és a 

tulajdonszerzéshez való jog oldaláról vizsgálható a földszerzés viszonylatában a polgári jog 

dologi jogi és kötelmi jogi szabályrendszerének kohéziójában, összehasonlító-történeti 

szempontból pedig a nyugat-európai államok jól bevált földszerzés-szabályozásai és a magyar 

földszerzés-szabályozások aspektusából. 

3. 

Továbbá mindezek fényében az Fftv.-hez kapcsolódó lényeges kérdés, hogy az európai 

elvárásoknak megfelelő diszkrimináció-mentesség követelményével megszületett Fftv. 

szerzési szigora nem nehezíti-e el a földszerzést.  
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II. A kutatási módszerei, forrásai 

A dolgozat a módszertanát tekintve több síkon közelíti meg a földszerzés kérdéskörét. Egyes 

esetekben kevésnek bizonyult a szakirodalom elemzése, mivel a szerzéskorlátozásnak 

valójában nincs önálló szakirodalma. Ezért a meglevő szakirodalom mellett – különösen a 

nyugat-európai államok szerzés-szabályozása, vagy a zsebszerződések kapcsán – neten 

elérhető külföldi joganyagok saját fordítása és egyéb saját tapasztalatok alapján került sor a 

kérdéskör elemzésére. A dolgozat a birtokpolitika kérdéseinek széles palettájával nem kíván 

behatóbban foglalkozni, és annak a szakirodalomban jelentős vitát kavaró alapegységével, a 

mezőgazdasági üzemmel sem kíván behatóbban foglalkozni, hanem a föld tulajdonjogának és 

használati jogának jogszerű, illetve jogszerűtlen megszerzését vizsgálja interdiszciplináris, 

történeti és összehasonlító módszerrel.  

ad1. A dolgozat interdiszciplináris szempontból közelíti meg a földszerzés 

kérdéskörét, és a szerzést elemzi. Alkotmányjogilag a szerzés a tulajdonhoz való jogból 

vezethető le, az egyes részletszabályok pedig a polgári jog dologi és kötelmi jogi 

szabályrendszerének elemzése, valamint az agrárjogi jogszabályok közvetlen 

szerzésszabályozásából ismerhető meg. A földforgalom terén közigazgatási jogi 

jogszabályokkal – a Ket. generális háttéranyaga vonatkozásában vagy az Inytv. tekintetében – 

szélesedik a jogágak egymásra hatása. Sőt, a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy 

használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és 

megakadályozása érdekében büntetőjogi eszközök igénybevétele is lehetséges, mivel a 

jogalkotó önálló tényállásban rögzített módon ad lehetőséget az ilyen magatartás értékelésére, 

illetve önálló jogszabályt is alkotott. (Zstv.) 

ad2. A jogösszehasonlító módszer bevált módszertani technika ahhoz, hogy egyrészt 

különböző jogrendszereket összevessünk, így a nyugat-európai államok szerzésszabályozási 

rendelkezéseit; másrészt pedig kronológiailag is össze lehet általa hasonlítani a magyar 

földszerzési szabályok történeti alakulását. Az értekezés a nyugat-európai államok 

szabályozását saját csoportosítás - a szerzésben korlátozó és a szerzésben nem korlátozó 

államok – alapján elemzi abból a célból, hogy a szabályozások változékonyságára is 

rámutasson. Az uniós elvárásokat a szerzés meghatározásának oldaláról figyeli meg a 

dolgozat. 

ad3. A leíró és történeti-elemző módszer fontos ahhoz, hogy a magyar jogban 

tapasztalt szerzéskorlátozások második világháború utáni történetét követően szemügyre 

vehessük a földszerzés rendszerváltást követő korlátozásainak típusait, lehetőségeit. 
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Kiemelten azt, hogy a földszabályozások céljai változásainak függvényében hogyan 

módosultak az azt megvalósító eszközök. A dolgozat dogmatikailag pedig azt szeretné 

megragadni, hogy a mezőgazdasági föld, más terminológiával termőföld esetén a 

földforgalomra vonatkozó jogi szabályozási keret differentia specificája milyen lehetőségeket 

teremtett és teremt a jogviszonyok alanyai számára, hogy a földszerzésre irányuló jogukkal 

éljenek vagy visszaéljenek. 

A szerzési korlátozások és tilalmak meghatározása során az Európai Unió elvárásaira 

is figyelemmel kell lenni, így a magyar föld védelme csakis ebben a meghatározottságban 

szabályozható nemzeti kérdés. Az Fftv. kapcsán indult kötelezettségszegési eljárásokat is 

beleértve. 

Hasonlóképpen a szerzés szerződésen kívüli eseteit is érinteni kellett, mivel a 

földszerzés számos egyéb nem tipizált vagy célzatos fajtája ismeretes, külön kiemelve a nem 

élők közötti jogviszony, az öröklés agrárjellemzőinek kiemelését, és ennek hatását a 

földforgalomra. 

A dolgozat felépítése az előbb felvázolt gondolati ívet követi. Az I. fejezetben 

dogmatikai kérdéseket tisztáz. Így a fogalomhasználat, a tulajdon, tulajdonhoz való jog, a 

szerzés és a szerzéshez való jog mentén elemzi a vonatkozó alapjogi védelmet, illetve annak 

korlátozásának lehetőségeit. Majd a jogági tagozódást figyelembe véve, a polgári jogi 

dogmatikát veszi szemügyre, annak dologi jog és kötelmi jogi jellemzőivel a földre 

vonatkozóan. A II. fejezet a nyugat-európai modelleket vizsgálja a földszerzés szabályozása 

szempontjából a jogösszehasonlítás lehetőségével, valamint az Európai Unió elvárás-

rendszerének a földre vonatkoztatható alapelveivel foglalkozik a közös agrárpolitikát is 

figyelembe véve. A III. fejezet a magyar földjogi szabályozás történeti fejlődését elemzi a 

földszerzés szempontjából. A történetiségében a hatályos szabályozás ismertetéséig jutó rész 

anyagi jogi szabályaira építhető fel a IV. fejezetben taglalt földdel kapcsolatos visszaélések, 

jogszabályba ütköző szerződések kérdésköre, amely az Fftv. megszületését is indukálta. 
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III. A tudományos kutatás eredményeinek összefoglalása, hasznosítása 

A föld tulajdoni illetve használati jogának forgalma tárgyi és alanyi oldalról kötött. Ezek a 

szerzés tárgyára, a földre vonatkozó korlátozások (területi mérték meghatározottság, 

birtokminimumok és maximumok meghatározása, védett területi jellemzők, az adott föld 

hasznosítására vonatkozó korlátok etc.) és a szerzés alanyaira vonatkozó korlátozások, 

(szerzési képesség, szaktudás, szakképzettség, helybenlakás, művelési kötelezettség, családi 

gazdaság preferálása etc.) valamint a szerzési eljárásra vonatkozó korlátozások. (így például a 

földszerzés hatósági engedélyezési eljárása vagy a nyilvántartásba vételi kötelezettség) 

Az alapvető agrárjogi normákat a Polgári Törvénykönyvben lenne szükséges 

elhelyezni, ezzel kapcsolatban említi és elemzi a dolgozat a mezőgazdasági termékértékesítési 

szerződés korábban a Ptk.-ban önálló szerződéstípusként való szabályozását. 

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával a közösségi joganyagra 

is tekintettel kellett lennie a szabályozása terén, ezért hét plusz három év moratóriumot kapott 

arra, hogy a mezőgazdasági földterületek forgalmának korlátozását az alapszabadságoknak 

megfelelően szabályozza.  

Az agráröröklési szabályok szükségességét a jogalkotó jelezte a földtörvényhez 

készült vitaanyagban, de ez nem valósult meg, pedig Nyugat-Európa több államában jelentős 

öröklési földszerzési szabályozásokat találunk. 

Az európai földárakhoz képest a magyar termőföld árak alacsonyabbak, ebből fakadt 

az a félelem, hogy a külföldi mezőgazdasági vállalkozások vagy természetes személyek a 

földmoratórium lejártát követően felvásárolják a magyar földet. 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) jelentősége a téma szempontjából 

különösen érdekes, mert olyan időszakra esik a hatálya, amikor a föld tulajdoni és használati 

viszonyai a piacgazdaság körülményei között formálódtak és már nemcsak a nemzeti 

sajátosságok, de az európai sztenderdek is meghatározóvá váltak.  

A Tft. történelmi jelentősége éppen abban áll, hogy az új gazdasági viszonyok és jogi 

környezet mentén kellett a magyar mezőgazdasági földre vonatkozó szerzés szabályait 

megalkotni. A Tft. majd húszéves léte alatt számos alkalommal került módosításra attól 

függően, hogy az aktuális hatalom hogyan gondolkodott a földszerzésről és mik voltak a fő 

prioritásai. A külföldiek általi földszerzés generális tilalmát azonban mindvégig fontosnak 

tartották a magyar termőföld védelme érdekében. A Tft. módosításait elnézve azonban látható, 

hogy ezt a tilalmat is áttörték egyes lehetőségek. Az elővásárlási jogok rendszere a földmutyik 

kivédésére szolgált, azonban változtak az elképzelések. Volt, hogy a magyar államot 
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jogosították fel első helyen, máskor pedig a haszonbérlő került előnybe. 

A Tft. az alanyi és jogcím szerinti szerzési korlátozások és tilalmak rendszerének 

kialakításával akaratlanul is számos olyan kiskaput nyitott meg, amely épp a korlátozás és 

tilalom megkerülését szolgálta. Például a tanya tulajdonjogának külföldi általi megszerzése 

csak területmértékre, de számszakilag nem volt korlátozva; haszonélvezetet szabadon lehetett 

kikötni, és erdő- illetve legelőbirtokossági társulat formájában közvetett módon lehetséges 

volt az egyébként tilalmazott szerzés. A föld csere útján történő megszerzése sem volt 

következetesen szabályozva. A földszerzésre vonatkozó jogszabályok lettek a zsebszerződés 

elleni küzdelem anyagi jogi szabályanyaga. 

Az Fftv. más, mint a Tft., mivel eleve egy érettebb helyzetben született, és a helyzetet 

nagyban meghatározta az előző években felmerült földdel kapcsolatos visszaélések elleni 

harc. A jogalkotónak az EU alapelveiből levezethető jogi keretben kellett megalkotnia egy 

olyan szabályozást, amely megfelelően védi a magyar földet, és nem diszkriminatív. A szerzés 

mind a föld tulajdonjogára mind pedig a használati jogára vonatkozóan új szemléletben került 

megállapításra. A korábbi használati jogok néhány formája (haszonélvezet, haszonkölcsön) 

eltűnt, a szerzés alanyi köre a földműves köré koncentrálódik és erősen kötődik a műveléshez. 

Az Fftv. az Európai Unión belül szokásosan elfogadott korlátozási technikát alkalmazza, 

mivel a helyben lakó földművest
 
részesíti előnyben a földszerzésnél. Privilegizált helyzetbe 

hozza a közeli hozzátartozók közötti ügyleteket, valamint bizonyos jogi személyeket. 

A tárgyi korlátok ismerősek a korábbi Tft.-megoldásokból, de a szerzés folyamata még 

sosem volt ennyire bonyolult.  

Az Európai Unió ráadásul több szempontból is kritika alá vette magát az Fftv.-t és 

bizonyos rendelkezéseit is, például a haszonélvezet de iure megszűnése kapcsán.  

Kritikaként fogalmazható meg, hogy a zártkert kategóriája nem jelenik meg az Fftv.-

ben, ezért de lege ferenda indokolt lenne a természetes személyek számára hobby céllal 

fenntartott földterületekre valamilyen privilegizált szerzésmódot megalkotni, mivel így 

bármilyen egyszerű kis telek megszerzése jelentős procedúrával jár, ami nincs arányban a 

földszerzés jelentőségével.  

Ezt érzékelte a jogalkotó is, ezért a zártkert kategóriát egy Inytv.-módosításban az 

ingatlan művelés alóli kivonása kapcsán meg is jelenítette. 2016-ban sajátos helyzetet 

teremtett azáltal, hogy egy 2016. december 31-ig benyújtható kérelem alapján lehetőséget 

adott az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának 

művelés alól kivett területként történő átvezetésére, amely eljárás a tárgyánál fogva díjmentes. 

Lényegében ez lehetőséget arra, hogy a tulajdonosok megszabaduljanak a zártkerteket, mint 
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mezőgazdasági földterületeket érintő korlátozásoktól; a vétel és eladás kötöttségeitől vagy a 

mezőgazdasági földekre vonatkozó művelési kötelezettségtől. Az átminősítés után az 

ingatlanra a tulajdonos válthat ki lakcímkártyát vagy akár hitelfedezetként is szolgálhat, és a 

művelés elmulasztása miatti bírságolástól sem kell tartani. 

A tulajdonszerzési jogosultság feltételeként szabályozza a törvény a különböző - 

jövőbeli kötelezettség vállalására irányuló - nyilatkozatok megtételét, melyek hatással bírnak a 

földszerzés folyamatára, illetve a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú nyilatkozatok 

büntetőjogi jogkövetkezményeket vonnak maguk után.  

A földtulajdonszerzési jogcímeket a dolgozat a föld tulajdonjogának átruházás jellegű, 

származékos módon, illetve átruházásnak nem minősülő, és eredeti szerzésmódú ügylet általi 

szerzés szempontjából vizsgálja meg a hatósági jóváhagyás szempontjából az Fftv.-ben.  

Sajátosan alakul az Fftv.-ben a törvényen alapuló elővásárlási jog gyakorlásának 

lehetősége, mely a birtokpolitikai preferenciák érvényre juttatásának egyik eszköze. Lényeges 

változás a Tft.-hez képest, hogy míg 2010-ig korábban az elővásárlási jog jogosultjainak 

értesítése érdekében nem szerződést írtak, hanem ajánlatot tettek, az Fftv. szerint már az 

adásvételi szerződés elkészítése is szükséges.  

A zsebszerződések megjelenését a rendszerváltást követően megindult 

tulajdonrendezések idejére lehet tenni. Számos formája alakult ki a földszabályozások 

kapcsán. Az Fftv., mint új földforgalmi szabályozás a szerzéskorlátozások áttörésének 

elhárítását, így a zsebszerződések elleni küzdelmet tűzte ki célul, az Európai Unió olyan 

alapelveinek betartásával, mint az azonos elbánás elve és a diszkrimináció tilalma. 

Az Fftv. a moratórium lejártára tekintettel egységesen és szigorúan korlátozta a 

szerzést, a jogalkotó emellett párhuzamosan különböző egyéb jogszabályokban értékelte a 

jogszabályok kijátszásával vagy megkerülésével kötött, vagy a szándékozni kívánt 

szerződéseket, jogügyleteket. A Büntető Törvénykönyv 2013. július 1-jén bevezetett - és azóta 

módosított - tényállásában biztosított korlátlan enyhítés eszközét használná fel arra, hogy ezen 

jogügyleteket napvilágra kerüljenek. A Zstv. újabb eszköztárat vezetett be a zsebszerződések 

elleni küzdelem jegyében.  

A bírósági gyakorlatban az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeit illetően az 

állam javára marasztalás mintájára kialakított konzekvencia megoldhatja a korábbi 

elszámolási problémákat, ami az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatban merült fel, új 

irányt szabhat az érvénytelenségi pereknek, és nem utolsósorban az ügyészi kereseteknek. 

 Az Fftv. szerzéskorlátozó technikája ugyanakkor úgy tűnik rendezte az addigi 

életviszonyok között felmerült visszaélések kérdését, így a zsebszerződések témaköre a 
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jövőben már nem igazán jelenhet meg olyan szignifikánsan, mint a korábbi szabályozások 

mentén.  

A Fftv.-ben előírt földszerzésre vonatkozó előzetes hatósági engedélyezési rendszer 

nem volt idegen a magyar jogi gondolkodástól és a közösségi bírósági joggyakorlat is 

elfogadja, dogmatikailag a rendelkezési jog közjogi korlátozásaként fogható fel. A 

földszerzési eljárás szereplői közé az Fftv. beveszi a jegyzőt, a mezőgazdasági igazgatási 

szervezetet és a helyi földbizottságot, és a biztonsági okmányt vezet be a kérelem 

benyújtásának alakiságaként.  Az eljárás ezzel azonban jelentősen elhúzódhat időben, mivel 

több fokozaton kell keresztül mennie, és így akár negyed, sőt fél évig is eltarthat. A 

jogorvoslat rendszer sem kiforrott, de lege ferenda például a jegyzői iratjegyzék készülhetne 

határozat formában megfelelő jogorvoslati lehetőséggel. 

A helyi földbizottság eljárásbeli státusa sem volt rendezett, eleve a megyei 

agrárkamarák kezdték ellátni a funkcióját. Az Alkotmánybíróság a 17/2015. (VI.5.) AB 

határozattal erre vonatkozóan dogmatikai kérdéseket elemzett.  

A státuszát illetően kimondta, hogy a – többségi vélemény szerint – a helyi 

földbizottság egy sajátos magánjogi érdekeltséggel rendelkező magánjogi fél, nem 

közigazgatási szerv, így a demokratikus legitimációja sem hiányolható. Egyes alkotmánybírók 

ugyanakkor ezt hiányolták, illetve a helyi földbizottságra vonatkozó összes jogszabályhely ex 

nunc hatállyal történő megsemmisítését tartották indokoltnak, vagy legfeljebb konzultációs 

jogot gyakorló szervként engedték volna. A helyi földbizottsággal kapcsolatos problémákat és 

a helyi földbizottság működésének hiányosságait alapvetően azonban az okozta, hogy a 

jogalkotói szándék változott. 

Véleményem szerint de lege ferenda azonban dogmatikailag és az eljárás gyorsasága 

és egyszerűsítése szempontjából érdemes a helyi földbizottság jogkörét és eljárási szerepét 

újragondolni. Ha megmarad a helyi földbizottság közigazgatási jogi jellege, akkor érdemes 

lenne közigazgatási szervként meghatározni azt, megfelelően kidolgozott eljárási renddel és 

jogorvoslati lehetőséggel. Konzultációs jogot is kaphatna a földbizottság, hogy mint fél 

vehessen részt az eljárásban, tehát mint magánjogi érdekelt, vagy akár önálló perindítási 

jogot is kaphatna a visszaéléssel történő földszerzés megakadályozás céljából. Lehetséges, 

hogy e jogintézmény egyszerűen elsorvad, mivel számos egyéb eszköz (Btk.-tényállás, Zstv.) 

áll a rendelkezésre a visszaélések megakadályozására. 
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A bevezető hipotézisben megfogalmazott kérdésekre a dolgozat konkrét válaszokat ad.  

 

1. 

Az Fftv. alapjaiban alakította át a föld tulajdoni és ehhez kapcsolódóan a használati jogának 

megszerzésére vonatkozó jogi korlátokat azzal, hogy a nemzeti szabályozást az európai uniós 

elvárásoknak megfelelően határozta meg. A diszkrimináció-mentesség jegyében a szerzést a 

magyar állampolgárok számára is szigorúan szabályozta. A földszerzés tárgyi és alanyi 

korlátait a földművesi minőség és a művelés köré csoportosította, és mindössze a közeli 

hozzátartozók tekintetében állapított meg bizonyos kivételeket, a létrejöttét a zsebszerződések 

elleni küzdelem indukálta. 

 

2.  

A kérdés, miszerint az Fftv. bezárja-e a kiskapukat, azaz alkalmas-e a földszerzéshez 

kapcsolódó visszaélések megakadályozására; a válasz igen. Igen, ha azt vizsgáljuk, hogy 

széleskörű alanyi és tárgyi korlátozásokat alkalmaz valamint eljárási jogi jellegű garanciákat - 

például a biztonsági okmány léte - épít be a földszerzés folyamatába, nem beszélve a 

földhasználati nyilvántartás szankciójellegéről. Az 1. pontban kifejtettek szerint az Fftv. 

széleskörű szabályozása mind tárgyi mind alanyi értelemben is szigorúan köti a földszerzés 

lehetőségét. Alkotmányjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi dimenziókban 

igyekeznek lefedni a visszaéléseket, amelyek megoldási technikái a nyugat-európai államok 

jól bevált földszerzés-szabályozásaiból ismertek. 

 

3. 

Az európai sztenderdeknek való megfelelés, így a szerzés diszkrimináció-mentessége az Fftv. 

szabályozásában megvalósul, ugyanakkor a dolgozat a hipotézise, azaz, hogy magát a szerzést 

is olyan fokban korlátozza az Fftv., hogy bizonyos szempontból a földforgalom erőteljes 

megkötését és a szerzés elnehezítését eredményezi; igazolódni látszik. A földszerzés alanyi és 

tárgyi megkötései mellett a szerzés eljárási rendje az, ami bonyolulttá teszi a földszerzést. 

Ráadásul az eljárás elhúzódó időbenisége mellett az abban részt vevő szervek jogállása, 

működési rendje és jogorvoslati lehetőségei is további kérdéseket vetettek fel, amelyet a helyi 

földbizottság tekintetében például az AB kísérelt meg joglogikailag és dogmatikailag 

rendezni. 
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