
2007. évi CXXIX.
tör vény

a termõföld védelmérõl*

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) A tör vény ha tá lya ki ter jed a ter mõ föld re,
valamint – ha e tör vény így ren del ke zik – a ter mõ föld nek
nem mi nõ sü lõ in gat la nok ra.

(2) E tör vény a ter mõ föl dek hasz no sí tá sá ra, a föld vé de -
lem re, a föld mi nõ sí tés re és a ta laj vé de lem re vo nat ko zó
ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(3) A ter mõ föld re vo nat ko zó ren del ke zé se ket – a föld -
vé de lem re e tör vény ben meg ál la pí tott sza bá lyok ki vé te lé -
vel – al kal maz ni kell a me zõ-, er dõ gaz da sá gi mû ve lés alatt 
álló bel te rü le ti föld re is.

(4) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki
a) az erdõ lé te sí té sé re, ren del te té sé re, ke ze lé sé re, hasz -

ná la tá ra, ér té ke lé sé re és meg szün te té sé re, az er dõ gaz dál -
ko dás ra, az erdõ vé del mé re, az erdõ mû ve lé si ágú föld -
rész le tek bel te rü let be vo ná sá ra, az erdõ mû ve lé si ágá nak
meg vál toz ta tá sá ra, idõ le ges igény be vé te lé re és ter me lés -
bõl való ki vo ná sá ra, to váb bá az ezek kel kap cso la tos té rí té -
si díj és bír ság meg fi ze té sé re és az er dõ va gyon vé del mé re;

b) a föld mint kör nye ze ti elem vé del mé re.

(5) A ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt álló ter mõ föld re
– ha a ter mé szet vé del mé rõl  szóló tör vény más ként nem
ren del ke zik – e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(6) E tör vény ren del ke zé se it más tör vények ta laj vé del -
mi elõ írásaival együt te sen kell al kal maz ni.

(7) Ahol jog sza bály zárt kert re vo nat ko zó ren del ke zést
tar tal maz, ott a továb biak ban zárt ker ten a kül te rü le ti föl det 
kell ér te ni.

Fogalommeghatározások

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) ter mõ föld: a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör -

vény (a továb biak ban: Tft.) 3.  § a) pont já ban meg ha tá ro -
zott föld rész let;

b) me zõ-, er dõ gaz da sá gi mû ve lés alatt álló bel te rü le ti
föld: a Tft. 3.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott föld rész let;

c) ter mõ föld nek nem mi nõ sü lõ in gat lan: a Tft. 3.  §
q) pont já ban meg ha tá ro zott föld rész let;
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d) föld vé del mi el já rás: a ter mõ föld mennyi sé gi vé del -
mé nek ér vény re jut ta tá sá val, va la mint a ter mõ föld más
célú hasz no sí tá sá nak en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ha tó -
sá gi el já rás;

e) igény be ve võ: ter mõ föl det – en ge déllyel vagy en ge -
dély nél kül – más cél ra hasz no sí tó ma gán sze mély, jogi
sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ más
szer ve zet;

f) át la gos mi nõ sé gû ter mõ föld: az adott te le pü lés azo -
nos mû ve lé si ágú ter mõ föld je i nek 1 hek tár ra ve tí tett
arany ko ro na ér té ke i nek át la ga;

g) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: a Tft. 3.  § k) pont já ban
meg ha tá ro zott te vé keny ség;

h) ta laj: fel té te le sen meg úju ló ter mé sze ti erõ for rás,
amely egy ben a me zõ- és er dõ gaz da sá gi ter me lés alap ve tõ
ter me lõ esz kö ze, a Föld szi lárd fel szí né nek élõ kö zeg e,
amely nek a leg fon to sabb tu laj don sá ga a ter mé keny ség;

i) ta laj vé de lem: a ter mõ föld ter mé keny sé gé nek és mi -
nõ sé gé nek meg óvá sa, ja ví tá sa, fi zi kai, ké mi ai és bi o ló gi ai
rom lá sá nak meg elõ zé se;

j) hu mu szos ter mõ ré teg: a ta laj fel sõ, bi o ló gi a i lag ak -
tív, szer ves anya got tar tal ma zó ré te ge;

k) ül tet vény: az in gat lan-nyil ván tar tás ban szõ lõ, gyü -
möl csös, to váb bá fá sí tott te rü let mû ve lé si ág ban nyil ván -
tar tott föld rész let;

l) ta laj vé del mi terv: a ta laj vé del mi ha tó sá gi el já rá so kat
meg ala po zó szak anyag.

II. Fejezet

A FÖLDHASZNOSÍTÁS, A FÖLDVÉDELEM
ÉS A FÖLDMINÕSÍTÉS

A TERMÕFÖLD HASZNOSÍTÁSA

A mûvelési ág megváltoztatása

3.  § A ter mõ föld mû ve lé si ágá nak meg vál toz ta tá sát – az
erre vo nat ko zó kü lön jog sza bály ren del ke zé se i nek meg -
fele lõen – be kell je len te ni az in gat lan ügyi ha tó ság nak,
amely a be je len tés el mu lasz tá sa ese tén föld vé del mi bír -
ság gal sújt ja a föld hasz ná lót.

4.  § Ha a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ban nincs be jegy -
zett föld hasz ná ló, a föld vé del mi bír sá got a tu laj do nos sal
(az ál lam tu laj do no si jo ga it gya kor ló szerv vel, va gyon ke -
ze lõ vel) szem ben kell ki szab ni. Ha az érin tett föld rész let -
nek a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás sze rint több föld hasz ná -
ló ja van, ille tõ leg az érin tett föld rész let kö zös tu laj don ban
áll, a föld vé del mi bír ság meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge a
föld hasz ná ló kat, ille tõ leg a tu laj do no so kat egye tem le ge -
sen ter he li.
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Hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás,
mellékhasznosítás

5.  § (1) A föld hasz ná ló – ha e tör vény más ként nem ren -
del ke zik, vá lasz tá sa sze rint – kö te les a ter mõ föl det mû ve -
lé si ágá nak meg fe le lõ ter me lés sel hasz no sí ta ni, vagy ter -
me lés foly ta tá sa nél kül a ta laj vé del mi elõ írások be tar tá sa
mel lett a gyom nö vé nyek meg te le pe dé sét és ter je dé sét
meg aka dá lyoz ni (hasz no sí tá si kö te le zett ség).

(2) Szõ lõt és gyü möl csöst a mû ve lé si ágá nak meg fe le lõ
ter me lés sel kell hasz no sí ta ni.

(3) Ha a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sát en ge dé lyez -
ték, a föld hasz ná ló kö te les a ter mõ föld en ge dé lye zett célú
fel hasz ná lá sá ig a hasz no sí tá si kö te le zett sé gét tel je sí te ni
(ide ig le nes hasz no sí tás).

(4) A föld hasz ná ló kö te les a ter mõ föld nek nem mi nõ sü -
lõ in gat la non a nö vény zet gon do zá sát rend sze re sen el vé -
gez ni, ha ez az in gat lan más célú hasz no sí tá sá nak meg fe le -
lõ te rü let fel hasz ná lást nem aka dá lyoz za, ille tõ leg nem
kor lá toz za (mel lék hasz no sí tás).

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben elõ ír ta kat az in gat lan ügyi
ha tó ság rend sze re sen ellen õr zi. Mu lasz tás ese tén az in gat -
lan ügyi ha tó ság föld vé del mi bír ság gal sújt ja a föld hasz ná -
lót. Ha a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ban nincs be jegy zett
föld hasz ná ló, a föld vé del mi bír sá got a tu laj do nos sal szem -
ben kell ki szab ni. Ha az érin tett föld rész let nek a föld hasz -
ná la ti nyil ván tar tás sze rint több föld hasz ná ló ja van, ille tõ -
leg az érin tett föld rész let kö zös tu laj don ban áll, a föld vé -
del mi bír ság a föld hasz ná ló kat, ille tõ leg tu laj do no so kat
egye tem le ge sen ter he li.

Az újrahasznosítás

6.  § (1) A más célú hasz no sí tás meg szün te té se után az
igény be ve võ kö te les a te rü le tet me zõ- vagy er dõ gaz da sá gi
mû ve lés re al kal mas sá ten ni, és annak hasz no sí tá sá ról gon -
dos kod ni (új ra hasz no sí tás).

(2) A más célú hasz no sí tás meg szün te té sét az igény be -
ve võ kö te les az in gat lan ügyi ha tó ság nak be je len te ni. A be -
je len tés hez mel lé kel ni kell az új ra hasz no sí tás ér de ké ben
el vég zen dõ mun kák ra ké szí tett ter vet. A be je len tés el mu -
lasz tá sa ese tén az in gat lan ügyi ha tó ság föld vé del mi bír -
ság gal sújt ja az igény be ve võt.

(3) Mû ve lés alól ki vett te rü let új ra hasz no sí tá sá ra ké szí -
tett ter vet – a bá nya te rü le tek re vo nat ko zó ter vek ki vé te lé -
vel – az in gat lan ügyi ha tó ság hagy ja jóvá, és az er rõl  szóló
ha tá ro za tá ban

a) meg ál la pít ja az új ra hasz no sí tás cél ját, valamint
b) elõ ír ja az új ra hasz no sí tás ér de ké ben az igény be ve võ 

kö te le zett sé ge it.

(4) Az új ra hasz no sí tást az in gat lan ügyi ha tó ság a ta laj -
vé del mi ha tó ság gal le foly ta tott kö zös hely szí ni szem lé vel
ellen õr zi.

A TERMÕFÖLD VÉDELME

Földvédelmi eljárás

7.  § (1) A föld vé del mi el já rást az in gat lan ügyi ha tó ság
foly tat ja le.

(2) Az in gat lan ügyi ha tó ság a föld vé del mi el já rás so rán
min den eset ben hely szí ni szem le alap ján dönt. Az in gat -
lan ügyi ha tó ság az el já rás ban köz re mû kö dõ kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szak ha tó sá go kat ér te sí ti a hely szí -
ni szem le té nyé rõl és idõ pont já ról. A hely szí ni szem lén
részt vevõ szak ha tó sá gok az ál lás fog la lá su kat a hely szí ni
szem lé rõl fel vett jegy zõ könyv be is fog lal hat ják.

(3) A hi va tal ból in dult, ille tõ leg foly ta tott föld vé del mi
el já rás so rán a hely szí ni szem le és a mû sze res vizs gá la tok
költ sé gei, to váb bá a tény ál lás tisz tá zá sa so rán fel me rült
sze mé lyi és do lo gi költ sé gek egyéb el já rá si költ ség nek mi -
nõ sül nek.

8.  § (1) Ha más ha tó sá gok en ge dé lye zé si el já rá sa i ban az 
in gat lan ügyi ha tó ság szak ha tó ság ként mû kö dik köz re, a
ter mõ föld vé del mé nek ér vé nye sí té se ér de ké ben ér vény re
kell jut tat ni, hogy az en ge dé lye zé si el já rás alá esõ te vé -
keny ség vég zé se, lé te sít mény el he lye zé se, jo go sult ság
gya kor lá sa le he tõ ség sze rint a gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ -
föl de ken, a le he tõ leg ki sebb mér té kû ter mõ föld igény be -
vé te lé vel tör tén jen.

(2) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ki ala kí tá sa so rán fi gye -
lem mel kell len ni to váb bá arra, hogy az érin tett és szom -
szé dos ter mõ föl dek meg fe le lõ me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá -
sát a ter ve zett te vé keny ség, lé te sít mény ne aka dá lyoz za.
A szak ha tó sá gi hoz zá já ru lást meg kell ta gad ni, ha az en ge -
dé lye zés irán ti ké re lem át la gos nál jobb mi nõ sé gû ter mõ -
föl det érint, azon ban a ter ve zett te vé keny ség vég zé sé re, lé -
te sít mény el he lye zé sé re, jo go sult ság gya kor lá sá ra ha son ló 
kö rül mé nyek és fel té te lek ese tén át la gos mi nõ sé gû vagy
át la gos nál gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föl de ken is sor ke rül -
het.

A termõföld (idõleges, ille tõ leg végleges) más célú
hasznosítására vonatkozó közös szabályok

9.  § (1) In gat lan ügyi ha tó sá gi en ge déllyel le het ter mõ -
föl det más cél ra hasz no sí ta ni. Az en ge dély hi á nya ese tén a
más ha tó sá gok ál tal ki adott en ge dé lyek nem men te sí tik az
igény be ve võt az e tör vény ben fog lalt jog kö vet kez mé nyek
alól. Az in gat lan ügyi ha tó ság en ge dé lye nem men te sít a
kü lön jog sza bá lyok sze rint szük sé ges más ha tó sá gi en ge -
dé lyek meg szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól.

(2) Más ha tó sá gok a ter mõ föl det érin tõ en ge dé lye zé si
el já rá suk so rán kö te le sek meg gyõ zõd ni ar ról, hogy ren del -
ke zés re áll-e a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá nak en ge -
dé lye zé sé rõl  szóló in gat lan ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat. Ter -
mõ föld más célú hasz no sí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
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in gat lan ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat hi á nya ese tén a ha tó ság -
nak – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (Ket.)
32.  § (1) be kez dé se alap ján – az el já rást fel kell függesz -
tenie.

(3) A más célú hasz no sí tás meg kez dé sé nek nap ját az
igény be ve võ kö te les elõ ze tesen az in gat lan ügyi ha tó ság -
nak be je len te ni. En nek el mu lasz tá sa ese tén az in gat lan -
ügyi ha tó ság az igény be ve võt föld vé del mi bír ság gal
 sújtja.

10.  § (1) Ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá nak mi nõ sül:
a) a hasz no sí tá si kö te le zett ség tõl tör té nõ olyan idõ -

leges vagy vég le ges el té rés, amellyel a ter mõ föld a továb -
biak ban me zõ gaz da sá gi hasz no sí tás ra al kal mat lan ná
 válik;

b) ter mõ föld bel te rü let be vo ná sa;
c) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi

LIV. tör vény ha tá lya alá nem tar to zó üzem-, ma jor fá sí tás,
valamint az út, vas út és egyéb mû sza ki lé te sít mény tar to -
zé kát ké pe zõ fá sí tás te le pí té se.

(2) Nem mi nõ sül a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá nak
a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi 
II. tör vény ha tá lya alá tar to zó, a rész arány föld ki adá si el já -
rás so rán, to váb bá a rész arány föld ki adá si el já rás ban ke let -
ke zett osz tat lan kö zös tu laj do nok meg szün te té se so rán ke -
let ke zõ új föld rész le tek meg kö ze lí té sét szol gá ló utak ki -
ala kí tá sa.

(3) A ter mõ föld más célú hasz no sí tá sa idõ le ges vagy
vég le ges le het.

11.  § (1) Ter mõ föl det más cél ra csak ki vé te le sen – el sõ -
sor ban a gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föld igény be vé te lé -
vel – le het fel hasz nál ni.

(2) Az át la gos nál jobb mi nõ sé gû ter mõ föl det más cél ra
hasz no sí ta ni csak idõ le ge sen, ille tõ leg hely hez kö tött
igény be vé tel cél já ból le het. A ter mõ föld nek hul la dék le ra -
kó cél já ra tör té nõ igény be vé te le ese tén a kör nye zet vé del -
mi és ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sa mel lett,
me zõ gaz da sá gi mû ve lés re al kal mat lan vagy át la gos nál
gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föld más célú hasz no sí tá sa en -
ge dé lyez he tõ.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból hely hez
kö tött igény be vé tel nek kell te kin te ni kü lö nö sen a meg lé võ 
lé te sít mény bõ ví té sét, köz le ke dé si és köz mû kap cso la ta i -
nak ki épí té sét, va la mint a bá nya üze met és az egyéb ter mé -
sze ti kin csek ki ter me lé sé hez szük sé ges lé te sít ményt is.

(4) Az igény be vé telt az in do kolt szük ség let nek meg fe -
le lõ leg ki sebb te rü let re kell kor lá toz ni.

12.  § (1) A más célú hasz no sí tás irán ti ké re lem nek tar -
tal maz nia kell:

a) az érin tett föld rész le tek hely raj zi szá mát;
b) a más célú hasz no sí tás hoz szük sé ges tel jes te rü let -

igényt;

c) a más célú hasz no sí tás pon tos cél ját, és ter ve zett idõ -
tar ta mát, ha idõ le ges;

d) az igény be ve võ meg ne ve zé sét és lak cí mét (szék -
helyét).

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép nek a más célú hasz -

no sí tás ra ter ve zett te rü le tet fel tün te tõ má so la tát és az eh -
hez tar to zó te rü let ki mu ta tást, ki vé ve, ha a ké re lem ki zá ró -
lag az érin tett föld rész let(ek) tel jes te rü le té re vo nat ko zik;

b) a 21.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett ség vál la ló
nyi lat ko za tot a já ru lék men tes ség igény be vé te lé hez.

13.  § (1) A ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá ra ki adott
en ge dély, ha e hasz no sí tás meg kez dé sé re négy év alatt
nem ke rül sor, ér vé nyét vesz ti. Ér vé nyét vesz ti az en ge -
dély ak kor is, ha az en ge dély jo go sult ja írás ban nyi lat ko -
zik ar ról, hogy az en ge dély ben fog lalt jo go sult sá gá ról le -
mond. Az in gat lan ügyi ha tó ság a le mon dás  miatt ho zott ér -
vény te le ní tõ ha tá ro za tát köz li azok kal, akik a jog erõs en -
ge dé lye zõ ha tá ro zat ról ér te sül tek.

(2) A ha tá ro zat ér vé nyes sé gi ide jén be lül azo nos te rü -
let re be nyúj tott más célú hasz no sí tás irán ti ké rel met ér de -
mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni.

(3) A hon vé del mi vagy ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sá val
kap cso la tos más célú hasz no sí tás ra kü lön jog sza bá lyok
ren del ke zé sei az irány adó ak.

(4) Az in gat lan ügyi ha tó ság a vég le ges más célú hasz -
no sí tás en ge dé lye zé sé rõl  szóló jog erõs ha tá ro za tát tá jé -
koz ta tás cél já ból köz li a ta laj vé del mi ha tó ság gal és az ille -
té kes te le pü lé si – a fõ vá ros ban a ke rü le ti – ön kor mány zat -
tal (a továb biak ban: ön kor mány zat) is.

Az idõleges más célú hasznosítás

14.  § (1) A ter mõ föld-igény be vé tel ak kor mi nõ sül idõ -
le ges más célú hasz no sí tás nak, ha az érin tett te rü le ten

a) a lá bon álló ter mény meg sem mi sül, vagy
b) ter més ki esés kö vet ke zik be, vagy
c) az idõ sze rû me zõ gaz da sá gi mun kák aka dá lyo zá sá ra

ke rül sor, vagy
d) a ta laj szer ke zet ká ro so dik.

(2) A ter mõ föld idõ le ges más célú hasz no sí tá sa csak
meg ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb 5 évre en ge dé lyez he tõ. Az 
idõ le ge sen más cél ra hasz no sí tott ter mõ föl dön – az en ge -
dé lye zõ ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár idõ le jár tá ig – az
igény be ve võ kö te les az in gat lan-nyil ván tar tás ban rög zí tett 
elõ zõ ál la po tot hely re ál lí ta ni, és a ter mõ föl det me zõ- vagy
er dõ gaz da sá gi ter me lés cél já ra al kal mas sá ten ni (a továb -
biak ban: ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sa).

(3) Az idõ le ges más célú hasz no sí tás ak kor en ge dé lyez -
he tõ, ha a ké re lem hez a 12.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon 
túl mel lé ke lik a te rü let ere de ti ál la po tá nak hely re ál lí tá sá ra
ké szí tett ter vet, amely elõ irá nyoz za a hely re ál lí tás hoz
szük sé ges mun kák el vég zé sét.
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(4) Az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát az in gat lan ügyi ha -
tó ság a ta laj vé del mi ha tó ság gal le foly ta tott kö zös hely szí -
ni szem lé vel el len õr zi. Ha az in gat lan ügyi ha tó ság az ere -
de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el fo gad ta, ez zel egy ide jû leg ha -
tá ro za tot hoz a fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék ról és
– amennyi ben e tör vény úgy ren del ke zik – a bír ság ki sza -
bá sá ról. Ha az in gat lan ügyi ha tó ság a hely re ál lí tást nem
fo gad ja el, ha tá ro za tot hoz, mely ben újabb ha tár idõ meg je -
lö lé sé vel a hely re ál lí tás ér de ké ben szük sé ges to váb bi
mun kák el vég zé sét írja elõ.

(5) Idõ le ges más célú hasz no sí tás nak kell te kin te ni a
vil la mos be ren de zé sek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti
jog, a ve ze ték jog, a víz ve ze té si és bá nya szol gal mi jog
olyan gya kor lá sát is, amely a ter me lés foly ta tá sát, ille tõ leg 
a ta laj vé del mi elõ írások be tar tá sát nem te szi le he tõ vé.
Ezen idõ le ges más célú hasz no sí tás nem en ge dély kö te les;
a más célú hasz no sí tást az em lí tett jog gya kor lá sá nak meg -
kez dé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a jo go sult kö te les
az in gat lan ügyi ha tó ság nak be je len te ni. Ugyan így kell el -
jár ni az azon na li in téz ke dés meg té te lét igény lõ ve szély -
hely zet (ha va ria) ese tén tör té nõ idõ le ges ter mõ föld-igény -
be vé tel so rán. A be je len tés el mu lasz tá sa ese tén a föld vé -
del mi já ru lé kon fe lül, an nak há rom szo ros össze gét föld vé -
del mi bír ság ként kell meg fi zet ni.

A belterületbe vonásra, mint a végleges más célú
hasznosítás egyik esetére vonatkozó külön szabályok

15.  § (1) A bel te rü let be vo nás ese tén a 9–13.  §-ban fog -
lal ta kat az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Kül te rü le ti ter mõ föld bel te rü let be vo ná sa irán ti ké -
rel met ki zá ró lag az ön kor mány zat ter jeszt het elõ. A ké re -
lem meg ala po zott sá gát az ön kor mány zat nak – az érin tett
föld rész le tek hely raj zi szá ma it és a te rü let fel hasz ná lá si
célt tar tal ma zó – kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés sel, va la mint a
te le pü lés szer ke ze ti terv ki vo na tá val kell iga zol nia. A ké re -
lem hez az ön kor mány zat nak mel lé kel nie kell arra vo nat -
ko zó írás be li nyi lat ko za tát, mi sze rint a föld rész le te ket az
(5) be kez dés sze rint kí ván ja bel te rü let be von ni.

(3) Bel te rü le ti, ille tõ leg be épí tés re szánt te rü le ti fel -
hasz ná lás ra ke rü lõ te rü le tek fo lya ma to san, a te le pü lés fej -
lesz tés meg va ló sí tá sá tól füg gõ en von ha tók a bel te rü let be.

(4) Bel te rü let be vo nás irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán el -
uta sí tá si ok le het, ha a ké re lem mel érin tett ter mõ föl dek
nem szom szé do sak bel te rü le ti föl rész le tek kel, to váb bá a
ké rel me zett, az át la gos nál jobb mi nõ sé gû ter mõ föl dek
mel lett gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föl dek is szom szé do sak
bel te rü le ti föld rész le tek kel. E be kez dés al kal ma zá sa so rán
szom szé dos föld rész le tek nek mi nõ sül nek azok a föld rész -
le tek is, ame lye ket ön ál ló hely raj zi szá mon nyil ván tar tott
út (árok, csa tor na) vá laszt el a bel te rü let tõl.

(5) El kell uta sí ta ni a bel te rü let be vo nás irán ti ké rel met,
ha az nem olyan föld rész le tek re vo nat ko zik, ame lye ket az
ön kor mány zat a te le pü lés szer ke ze ti terv ben meg ha tá ro -
zott cél ra 4 éven be lül tény le ge sen fel hasz nál ni ter vez.

(6) Új köz ség ala kí tá sa, te le pü lés egye sí tés meg szün te -
té se ese tén a bel te rü let be vo nás so rán a (2) be kez dés utol só 
mon da tát, to váb bá a (3)–(5) be kez dés ren del ke zé se it nem
kell al kal maz ni.

Más célú hasznosítás engedély nélkül

16.  § (1) A más cél ra en ge dély nél kül hasz no sí tott ter -
mõ föl det ere de ti ál la po tá ba hely re kell ál lí ta ni, ki vé ve, ha
az in gat lan ügyi ha tó ság – föld vé del mi szem pon tok mér le -
ge lé se alap ján, in do kolt eset ben – ké re lem re a más célú
hasz no sí tás foly ta tá sá hoz hoz zá já rul. A más célú hasz no -
sí tás foly ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met az en ge dély nél kü li
más célú hasz no sí tás sal kap cso la tos elsõ in gat lan ügyi ha -
tó sá gi in téz ke dés köz lé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül le het 
elõ ter jesz te ni. Az igény be ve võ nek a ké re lem hez mel lé kel -
nie kell a tu laj do nos, ille tõ leg ha szon él ve zet fenn ál lá sa
ese tén a ha szon él ve zõ hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát.

(2) Az en ge dély nél kü li más célú hasz no sí tás  miatt in -
dult el já rást az igény be ve võ vel szem ben kell le foly tat ni.
Az igény be ve võ sze mé lyé nek meg ál la pí tá sa cél já ból az
in gat lan ügyi ha tó ság a tu laj do nost (ha szon él ve zõt) nyi lat -
ko zat meg té te lé re hív hat ja fel. Ha az igény be ve võ sze mé -
lyé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ered mény te len,
úgy az igény be ve võ nek a tu laj do nost (ha szon él ve zõt) kell
te kin te ni.

(3) Ter mõ föld en ge dély nél kü li hasz no sí tá sá nak mi nõ -
sül, ha

a) a más célú hasz no sí tás meg kez dé se kor az en ge dé -
lye zés még nem tör tént meg, vagy

b) az igény be ve võ az en ge dély elõ írásaitól el té rõ en
hasz no sít ja más cél ra a ter mõ föl det.

(4) Ha az igény be ve võ a ré szé re en ge dé lye zett más célú
hasz no sí tás nál na gyobb te rü let nagy ság ban vesz igény be
ter mõ föl det, az in gat lan ügyi ha tó ság az en ge dély nél kü li
más célú hasz no sí tás sal kap cso la tos el já rást csak a ko ráb -
ban ki adott ér vé nyes en ge dély ben meg ha tá ro zott te rü let -
nagy sá got meg ha la dó an igény be vett te rü let re foly tat hat -
ja le.

(5) Mel lõz ni kell az en ge dély nél kü li más célú hasz no sí -
tás sal kap cso la tos el já rás le foly ta ta tá sát, ha a (3) be kez -
dés ben fog lalt va la me lyik eset 10 éve be kö vet ke zett.
A 10 éves idõ tar tam be áll tá nak bi zo nyí tá sa az igény be ve -
võt, ille tõ leg a tu laj do nost (ha szon él ve zõt) ter he li.

17.  § (1) Ha a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá val kap -
cso lat ban az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el ren del ték
vagy az in gat lan ügyi ha tó ság a más célú hasz no sí tás foly -
ta tá sá hoz hoz zá já rult – a (2) be kez dés ben fog lalt ese tet ki -
vé ve –, a föld vé del mi bír sá got és a ter mõ föld idõ le ges
vagy vég le ges más célú hasz no sí tá sá ért a föld vé del mi já -
ru lé kot meg kell fi zet ni.

(2) Ha az azon na li in téz ke dés meg té te lét igény lõ ve -
szély hely zet (ha va ria) ese tén tör té nõ ter mõ föld-igény be -
vé tel alap ján az ere de ti ál la pot nem ál lít ha tó hely re, a más
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célú hasz no sí tás foly ta tá sá hoz való hoz zá já ru lás mel lett az 
in gat lan ügyi ha tó ság ki zá ró lag a ter mõ föld vég le ges más
célú hasz no sí tá sá ért fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék ki sza -
bá sá ról ren del ke zik.

(3) Az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát – ha tár idõ meg je lö -
lé sé vel – az in gat lan ügyi ha tó ság ha tá ro zat tal ren de li el.

(4) A kö te le zett az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát – an nak 
el vég zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül – kö te les az in gat lan ügyi
ha tó ság nak be je len te ni. A be je len tés alap ján az in gat lan -
ügyi ha tó ság hely szí ni szem lét tart, a hely re ál lí tás el fo ga -
dá sa ese tén dönt a fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék és bír ság
kér dé sé ben, vagy újabb ha tár idõ meg je lö lé sé vel a hely re -
ál lí tás ér de ké ben szük sé ges to váb bi mun kák el vég zé sét
írja elõ. A hely szí ni el len õr zés rõl ér te sí te ni kell az en ge dé -
lye zé si el já rás ban egyéb ként köz re mû kö dõ, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szak ha tó sá go kat is.

(5) Ha az in gat lan ügyi ha tó ság a más célú hasz no sí tás
foly ta tá sá hoz hoz zá já rult, ezzel egy ide jû leg ren del ke zik a
fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék ról és bír ság ról.

(6) Az in gat lan ügyi ha tó ság az ere de ti ál la pot hely re ál -
lí tá sá nak el ren de lé sé rõl, ille tõ leg a más célú hasz no sí tás
foly ta tá sá hoz való hoz zá já ru lás ról  szóló ha tá ro za tát tá jé -
koz ta tás cél já ból köz li a ta laj vé del mi ha tó ság gal és az ille -
té kes ön kor mány zat tal is.

A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

18.  § (1) Az elsõ fo kon ké re lem re in dult el já rá sért
15 000 fo rint össze gû dí jat kell fi zet ni.

(2) A föld vé del mi el já rás ban igény be ve he tõ va la -
mennyi jog or vos la tért 15 000 fo rint dí jat kell fi zet ni.

(3) A föld vé del mi el já rá sért fi ze tett díj az in gat lan ügyi
ha tó ság sa ját be vé te lét ké pe zi, amely a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott szám la szám ra fi ze ten dõ meg. A díj be -
vé tel 25%-át a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter jo go sult köz -
pon to sí ta ni, amely ki zá ró lag a föld ügyi szak igaz ga tá son
be lül hasz nál ha tó fel.

19.  § (1) A dí jat a föld vé del mi el já rás le foly ta tá sát ké -
rel me zõ nek kell meg fi zet nie.

(2) A díj fi ze té si kö te le zett ség – ide ért ve a jog or vos la ti
el já rást is – ki zá ró lag az in gat lan ügyi ha tó ság nál a ké re lem 
elõ ter jesz tésével egy ide jû leg a pénz tá rá ba tör té nõ kész -
pénz be fi ze tés sel vagy az in gat lan ügyi ha tó ság elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja ja vá ra tör té nõ kész -
pénz-át uta lá si meg bí zás sal, il let ve át uta lá si meg bí zás sal
tel je sít he tõ. A díj nak az in gat lan ügyi ha tó ság elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja ja vá ra tör té nõ kész -
pénz-át uta lá si meg bí zás sal, il let ve át uta lá si meg bí zás sal
tör té nõ meg fi ze té se ese tén a ké re lem elõ ter jesz tésekor
mel lé kel ni kell a díj meg fi ze té sét iga zo ló ok ira tot.

(3) A díj meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa ese tén az in gat -
lan ügyi ha tó ság a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na -
pon be lül hi ány pót lá si fel hí vást bo csát ki. A ké rel me zõ a

hi ány pót lá si fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül kö te les a dí jat meg fi zet ni, il let ve iga zol ni an nak
meg fi ze té sét.

(4) Ha az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg nem fi ze té se
el le né re az in gat lan ügyi ha tó ság el jár, a meg nem fi ze tett
díj adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül.

20.  § (1) A jog or vos la ti el já rás ban meg fi ze tett dí jat az
ügy fél nek vissza kell té rí te ni, ha a fel ügye le ti szerv vagy a
bí ró ság ál tal fe lül vizs gált ha tá ro zat az ügy fél hát rá nyá ra
rész ben vagy egész ben jog sza bály sér tõ nek bi zo nyult.

(2) Ha a ké re lem és a be fi ze tést iga zo ló ok ira tok alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy az ügy fél a tör vényes mér té ket meg -
ha la dó össze gû dí jat fi ze tett, a több le tet vissza kell té rí te ni.

(3) A vissza té rí tést hi va tal ból kell el ren del ni, és annak
tel je sí té sé rõl 30 na pon be lül in téz ked ni kell.

A FÖLDVÉDELMI JÁRULÉK ÉS BÍRSÁG

A földvédelmi járulék

21.  § (1) A ter mõ föld más célú hasz no sí tá sa ese tén egy -
sze ri föld vé del mi já ru lé kot (a továb biak ban: já ru lék) kell
fi zet ni.

(2) A já ru lék mér té két e tör vény 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Nem kell já ru lé kot fi zet ni, ha a ter mõ föld más célú
hasz no sí tá sát

a) ta laj vé del met szol gá ló lé te sít mény,
b) ta laj vé del met szol gá ló véd er dõ,
c) ön tö zõ csa tor na és bel víz csa tor na,
d) köz üze mi la kos sá gi ivó víz el lá tást, va la mint szenny -

víz el ve ze tést és -tisz tí tást szol gá ló mû tár gyak és azok vé -
dõ te rü le te,

e) ter mé szet vé del mi be ru há zás, ille tõ leg ter mé szet vé -
del mi hasz no sí tás,

f) 2 hek tárt meg nem ha la dó nagy sá gú te rü le ten te le pü -
lé si vagy me gyei (fõ vá ro si) szo ci á lis in téz mény, egész ség -
ügyi, sport lé te sít mény épí té se, te me tõ lé te sí té se, bõ ví té se,

g) víz kár el há rí tá si töl tés és mû tár gyai lé te sí té se vagy
bõ ví té se,

h) ál lan dó jel le gû hegy- és domb vi dé ki víz kár el há rí tá si 
tá ro zó lé te sí té se vagy bõ ví té se,

i) bel te rü let be vo nás ese tén az ön kor mány za ti bér la -
kás épí tés meg va ló sí tá sa,

j) bel te rü let be vo nás ese tén új köz ség ala kí tá sa, te le pü -
lés egye sí tés meg szün te té se cél já ból,

k) ma gán sze mély tu laj do nos (ha szon él ve zõ) ré szé re,
400 négy zet mé ter nél nem na gyobb te rü let re,

l) kü lön jog sza bály sze rin ti ügy fél-nyil ván tar tás ban re -
giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ ma gán sze mély tu laj do -
nos (ha szon él ve zõ) ré szé re, me zõ gaz da sá gi te vé keny ség
cél já ra és 1000 négy zet mé ter nél nem na gyobb te rü let re, il -
let ve
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m) leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben lé te sí ten -
dõ ipa ri par kok 10 hek tárt meg nem ha la dó nagy sá gú te rü -
le té re
en ge dé lye zik.

(4) A (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ta laj vé -
del met szol gá ló lé te sít mény nek mi nõ sül: a me li o rá ci ós
ter vek ben elõ irány zott mun ká lat, lé te sít mény, va la mint a
ká ros bel vi zek el ve ze té sét szol gá ló csa tor na és víz fo lyás
lé te sí té se.

(5) A (3) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott in téz -
mény, lé te sít mény épí té se cél já ra en ge dély ak kor ad ha tó,
ha az en ge dély jo go sult ja írás ban kö te le zett sé get vál lal
arra, hogy az épít ményt a hasz ná lat ba vé te li en ge dély jog -
erõ re emel ke dé sé nek nap já tól szá mí tott 15 évig ren del te -
tés sze rû en csak az en ge dély ben meg ha tá ro zott cél ra hasz -
nál ja.

(6) Az (5) be kez dés ben sze rep lõ en ge dély jo go sult ja
kö te les kér ni – az épít mény (lé te sít mény) vég le ges hasz ná -
lat ba vé te li en ge dé lye jog erõ re emel ke dé se nap já tól szá mí -
tott 30 na pon be lül –, hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ba je -
gyez zék fel a te rü let hasz no sí tá sá nak az en ge dély ben meg -
ha tá ro zott kor lá to zá sa té nyét. E kö te le zett ség meg sze gé se, 
to váb bá az en ge dély tõl el té rõ hasz no sí tás ese tén a já ru lé -
kot utó lag, az en ge dé lye zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se
nap já tól szá mí tott, a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat két -
sze res nagy sá gú ka ma tá val nö velt összeg ben kell meg fi -
zet ni.

(7) Az (5) be kez dés ben sze rep lõ en ge dély jo go sult ja az
(5) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ le tel té vel kö te les kér ni az
in gat lan ügyi ha tó ság nál a (6) be kez dés sze rin ti kor lá to zás
té nyé nek tör lé sét az in gat lan-nyil ván tar tás ból.

(8) A (3) be kez dés k) és l) pont já ban fog lalt já ru lék men -
tes ség a tu laj do nost (ha szon él ve zõt) csak egy szer il le ti
meg. A (3) be kez dés k) és l) pont já nak al kal ma zá sát köve -
tõen ezen a cí men – 10 éven be lül – is mé telt já ru lék men -
tes ség tu laj do nos vál to zás ese tén az új tu laj do nost, ille tõ -
leg az új ha szon él ve zõt nem il le ti meg, to váb bá a föld rész -
let meg osz tá sá val nem nyí lik meg is mé tel ten e cí men a já -
ru lék men tes ség.

(9) Amennyi ben a más célú hasz no sí tás irán ti ké re lem -
ben sze rep lõ te rü let nagy sá ga a (3) be kez dés f), k), l), ille -
tõ leg m) pont já ban meg ha tá ro zott te rü let nagy sá got meg -
ha lad ja, a ké re lem ben fog lal tak en ge dé lye zé se ese tén az
egész te rü let nagy ság után ki kell szab ni a já ru lé kot.

22.  § (1) A já ru lék össze gé nek meg ál la pí tá sá ról a más
célú hasz no sí tást en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban kell ren del -
kez ni.

(2) En ge dély nél kü li más célú hasz no sí tás ese tén a já ru -
lék meg ál la pí tá sá ról az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el fo -
ga dó ha tá ro zat ban, ille tõ leg a más célú hasz no sí tás foly ta -
tá sá hoz hoz zá já ru ló ha tá ro zat ban kell ren del kez ni.

(3) A já ru lék meg fi ze té sé re – a ter mõ föld bel te rü let be
vo ná sá nak ese tét ki vé ve – az igény be ve võt kell kö te lez ni.
Ter mõ föld bel te rü let be vo ná sa  miatt a já ru lék fi ze té si kö te -
le zett ség az ön kor mány za tot ter he li.

(4) A já ru lék tel jes össze gé nek meg fi ze té se
a) vég le ges más célú hasz no sí tás ese tén – a ter mõ föld

bel te rü let be vo ná sá nak ese tét ki vé ve – az igény be vé tel
meg kez dé se nap ján,

b) ter mõ föld bel te rü let be vo ná sá nak en ge dé lye zé se
ese tén, ille tõ leg en ge dély nél kü li más célú hasz no sí tás
ese tén az en ge dé lye zõ, ille tõ leg az ere de ti ál la pot hely re ál -
lí tá sát el fo ga dó, il let ve a más célú hasz no sí tás foly ta tá sá -
hoz hoz zá já ru ló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
30 na pon be lül,

c) idõ le ges más célú hasz no sí tás ese tén az ere de ti ál la -
pot hely re ál lí tá sát el fo ga dó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sét kö ve tõ 30 na pon be lül
ese dé kes.

(5) A já ru lék fi ze té se alól fel men tés nem ad ha tó és rész -
let fi ze té si vagy egyéb ked vez mény sem en ge dé lyez he tõ.

(6) Ha a más célú hasz no sí tás az en ge dé lye zett nél ki -
sebb te rü le ten va ló sul meg, a já ru lék meg fi ze té sé nek ese -
dé kes sé vá lá sa nap já tól szá mí tott 5 éven be lül a já ru lék kü -
lön bö ze tet – ké re lem re – az in gat lan ügyi ha tó ság vissza -
fizeti.

23.  § (1) A já ru lék fe lét kell fi zet ni, ha a ter mõ föl det en -
ge dély alap ján és annak meg fele lõen

a) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség cél já ra,
b) hal te nyész tés re is al kal mas víz tá ro zó lé te sí té sé re

hasz no sít ják.

(2) A já ru lék 50 szá za lék kal nö velt össze gét kell meg -
fizetni, ha ön tö zés re, ille tõ leg ta laj vé del mi lé te sít mé nyek -
kel be ren de zett ter mõ föl det hasz no sí ta nak más cél ra.

A földvédelmi bírság

24.  § (1) Föld vé del mi bír sá got (a továb biak ban: bír ság)
kö te les fi zet ni az, aki

a) a ter mõ föld hasz no sí tá sá val kap cso la tos kö te le zett -
sé gét vagy az ide ig le nes-, mel lék hasz no sí tást neki felró -
hatóan el mu laszt ja;

b) az új ra hasz no sí tást el mu laszt ja;
c) a mû ve lé si ág meg vál to zá sá nak, más célú hasz no sí -

tás meg kez dé sé nek, a más célú hasz no sí tás meg szün te té -
sé nek be je len té sét el mu laszt ja;

d) az idõ le ges hasz no sí tást köve tõen a ter mõ föl det az
in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti mi nõ sé gi osz tály nál ala cso -
nyabb mi nõ sé gi osz tá lyú ter mõ föld ként te szi ter me lés re
al kal mas sá;

e) az idõ le ges hasz no sí tást köve tõen a ter mõ föl det a
ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár idõ el tel te után te szi ter -
me lés re al kal mas sá;

f) a ter mõ föl det en ge dély nél kül hasz no sít ja más cél ra.

(2) En ge dély nél kü li más célú hasz no sí tás ese tén a bír -
ság meg ál la pí tá sá ról az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el fo -
ga dó ha tá ro zat ban, ille tõ leg a más célú hasz no sí tás foly ta -
tá sá hoz hoz zá já ru ló ha tá ro zat ban kell ren del kez ni.
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(3) A bír ság – a ter mõ föld in gat lan-nyil ván tar tás sze rin -
ti mû ve lé si ága ere de ti ál la po tá nak hely re ál lí tá si kö te le -
zett sé ge aló li fel men tés és az en ge dély nél kül más cél ra
hasz no sí tott ter mõ föld to vább hasz no sí tá sá hoz tör té nõ
hoz zá já ru lás ese tét ki vé ve – is mé tel ten is ki szab ha tó.

25.  § (1) A bír ság mér té két e tör vény 2. mel lék le te tar tal -
maz za.

(2) A bír sá got az azt ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell meg fi zet ni.

A földvédelmi járulékra és földvédelmi bírságra
vonatkozó közös szabályok

26.  § (1) A já ru lé kot és a bír sá got az in gat lan ügyi ha tó ság
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni.

(2) A já ru lék és bír ság a köz pon ti költ ség ve tést il le ti
meg.

(3) A ha tár idõ re meg nem fi ze tett já ru lék és bír ság adók
mód já ra be haj tan dó köz tar to zás.

FÖLDMINÕSÍTÉS

27.  § A föld mi nõ sí tés az az el já rás, amely nek so rán a
ter mõ föl dek mi nõ sé gi osz tá lya és ka tasz te ri tisz ta jö ve del -
me (arany ko ro na ér té ke) az in gat lan ügyi ha tó ság ál tal kü -
lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint meg ál la pí tás ra ke rül.

28.  § (1) A ter mõ föl dek egy tõl nyol cig ter je dõ mi nõ sé gi
osz tá lyát osz tály ba so ro zás sal kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az osz tály ba so ro zás osz tá lyo zá si vi dé ken ként
(becs lõ já rá son ként) és te le pü lé sen ként ki je lölt min ta tér há -
ló zat alap ján tör té nik.

29.  § A ter mõ föld ka tasz te ri tisz ta jö ve del mét a mi nõ sé -
gi osz tály, a ka tasz te ri tisz ta jö ve del mi fo ko zat és a te rü let -
nagy ság figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

30.  § (1) A föld mi nõ sí tés sel kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sát (min tat erek el he lye zé se, meg kö ze lí té se, osz -
tály ba so ro zá si mun kák) az érin tett in gat lan tu laj do no sa
tûr ni kö te les. A föld mi nõ sí té si mun kák vég zé sé rõl az in -
gat lan tu laj do no sát (hasz ná ló ját) elõ ze tesen ér te sí te ni kell. 
A tû ré si kö te le zett sé get az in gat lan ügyi ha tó ság, szük ség
ese tén, ha tá ro zat ban ren del he ti el.

(2) A föld mi nõ sí tést vég zõ nek erre való jo go sult sá gát
kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint iga zol nia kell.

(3) A föld mi nõ sí té si mun kák az in gat lan ren del te tés sze -
rû hasz ná la tát csak a szük sé ges mér ték ben aka dá lyoz hat -
ják.

(4) A föld mi nõ sí té si mun kák so rán az in gat lan tu laj do -
no sá nak oko zott kárt a föld mi nõ sí tést vég zõ szer ve zet kö -
te les meg té rí te ni.

III. Fejezet

A TALAJVÉDELEM

31.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban
a) föld hasz ná ló: a kö vet ke zõ sor rend ben az a ter mé sze -

tes sze mély vagy szer ve zet, aki (amely)
aa) a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ban föld hasz ná ló ként

ke rült be jegy zés re, vagy a kü lön tör vény sze rin ti föld hasz -
ná la ti be je len té si kö te le zett ség hi á nyá ban föld hasz ná lat ra
jo go sí tó ér vé nyes szer zõ dés vagy ha szon él ve zet alap ján a
föl det hasz nál ja,
to váb bá

ab) az aa) pont ban ír tak hi á nyá ban a tu laj do nos;
b) be ru há zás: a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rint ter -

mõ föl dön meg va ló su ló, vagy arra ha tást gya kor ló te vé -
keny ség;

c) be ru há zó: a be ru há zá si te vé keny ség en ge dé lye se, a
be ru há zás meg va ló su lá sát köve tõen az üze mel te tõ.

(2) E fe je zet ben fog lalt ren del ke zé se ket nem kell al kal -
maz ni az in gat lan-nyil ván tar tás ban ha las tó ként nyil ván -
tar tott föld rész le tek re.

A talajvédelmi hatóság feladatai

32.  § (1) A ter mõ föl dek ta laj vé del mé vel kap cso la tos ál -
lam i fel ada to kat a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter a ta laj vé -
del mi ha tó ság út ján lát ja el.

(2) Az ál lam ki ala kít ja és mû köd te ti a ta laj vé del mi ha tó -
sá gi és a ta laj ta ni adat bá zist.

(3) A ta laj vé del mi ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti ta laj -
vé del mi ha tó sá gi adat bá zis ban az ügy fél azo no sít ha tó sá ga
ér de ké ben sze mé lyes adat ként ke ze li a föld hasz ná ló, a be -
ru há zó ne vét, lak cí mét, te lep he lyét, adó azo no sí tó je lét.

33.  § (1) Az ál lam a ta la jok mi nõ sé gi vál to zá sa i nak,
kör nye ze ti ál la po tá nak fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se
cél já ból or szá gos Ta laj vé del mi In for má ci ós és Mo ni tor ing 
rend szert (a továb biak ban: TIM) mû köd tet.

(2) A TIM az or szág egész te rü le té re ki ter jed mû ve lé si
ágak, tu laj don jog és egyéb szem pon tok sze rin ti kor lá to zás
nél kül.

(3) A TIM mû köd te té sé hez szük sé ges mo ni tor ing te vé -
keny sé get az érin tett in gat lan föld hasz ná ló ja, ke ze lõ je, tu -
laj do no sa tûr ni kö te les. A mo ni tor ing te vé keny ség gel kap -
cso la tos mun kák vég zé sé rõl az in gat lan tu laj do no sát
(hasz ná ló ját) elõ ze tesen ér te sí te ni kell.

(4) A mo ni tor ing-te vé keny ség gel össze füg gõ mun kát
vég zõ nek erre való jo go sult sá gát iga zol nia kell.

(5) A mo ni tor ing-te vé keny ség az in gat lan ren del te tés -
sze rû hasz ná la tát csak a szük sé ges mér ték ben aka dá lyoz -
hat ja.

(6) A TIM ada tai köz ér de kû adat nak mi nõ sül nek.
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34.  § (1) Az ál lam a mé ré sek, meg fi gye lé sek, és el len õr -
zé sek ta pasz ta la tai alap ján gon dos ko dik a ter mõ föld mi nõ -
sé gé nek rom lá sát meg elõ zõ or szá gos jogi, gaz da sá gi és
mû sza ki sza bá lyo zó, il let ve ösz tön zõ rend szer ki ala kí tá sá -
ról.

(2) A ter mõ föld ta laj át ve szé lyez te tõ ta laj deg ra dá ci ós
fo lya ma tok meg elõ zé sé vel, illetve az ezek kö vet kez té ben
ki ala kult ked ve zõt len ta laj ál la pot meg szün te té sé vel kap -
cso la tos te vé keny sé get az ál lam anya gi lag tá mo gat ja.

(3) Az ál lam gon dos ko dik a kör nye zet kí mé lõ és a ter -
mõ föld mi nõ ség rom lá sát meg elõ zõ, to váb bá mi nõ sé gét ja -
ví tó tech no ló gi ák ki dol go zá sá ról, ezek el ter jesz té sé rõl és a 
kap cso ló dó ku ta tá si, fej lesz té si te vé keny ség tá mo ga tá sá -
ról.

(4) Az ál lam gon dos ko dik a föld hasz ná lók és be ru há zók 
rend sze res szak mai in for má ci ók kal való el lá tá sá ról a ta laj -
vé del mi kö te le zett sé gek be tar tá sa, va la mint a ta laj vé dõ és
kör nye zet kí mé lõ gaz dál ko dás elõ se gí té se, il let ve a ta la jok
mi nõ ség rom lá sá nak meg elõ zé se, to váb bá mi nõ ség ja ví tás
cél já ból.

(5) A ter mõ föld ta laj vé del mé vel össze füg gõ ha tó sá gi
fel ada to kat a ta laj vé del mi ha tó ság lát ja el.

A talajvédõ termõföldhasználat

35.  § A föld hasz ná ló a 36–42.  §-ok ban fog lal tak sze rint
a ter mõ hely öko ló gi ai adott sá ga i hoz iga zo dó ta laj vé dõ
gaz dál ko dást vagy te vé keny sé get kö te les foly tat ni.

36.  § (1) A föld hasz ná ló eró zi ó val ve szé lyez te tett te rü -
le ten a víz- és szél eró zió (a továb biak ban: eró zió) meg aka -
dá lyo zá sa ér de ké ben kö te les

a) szán tó mû ve lé si ágú föld rész le ten
aa) a ta laj fe dett sé get szol gá ló nö vé nye ket ter mesz te ni,

és
ab) olyan mû ve lé si mó dot al kal maz ni, amely a ta laj

szer ke ze tes sé gé nek meg óvá sá val, a ta laj tö mö rö dés meg -
aka dá lyo zá sá val, meg szün te té sé vel elõ se gí ti a csa pa dék -
vi zek ta laj ba ju tá sát, és/vagy

ac) szint vo na las mû ve lést foly tat ni;
b) ül tet vény te rü le ten
ba) szint vo na lak kal pár hu za mos irá nyú te le pí tést vé -

gez ni, vagy
bb) a sor kö zök fe dett sé gét gye pe sí tés sel, ta laj ta ka rás -

sal biz to sí ta ni;
c) rét, le ge lõ (gyep) mû ve lé si ágú föld rész le ten
ca) fo ko zott gon dot for dí ta ni a ta lajt kí mé lõ le gel te tés -

re, va la mint
cb) ahol a gyep ta ka ró a ta laj vé de lem kö ve tel mé nye i -

nek nem fe lel meg, azt fel újí tás sal hely re ál lí ta ni.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben írt kö te le zett sé gek
tel je sí té se sem al kal mas az eró zió meg aka dá lyo zá sá ra,
úgy a föld hasz ná ló kö te les

a) a mû ve lé si ágat meg vál toz tat ni, vagy
b) gyep-, cser je- és er dõ sá vot lé te sí te ni, vagy

c) ta laj vé del mi mû sza ki be avat ko zá so kat, valamint lé -
te sít mé nye ket al kal maz ni.

(3) Az eró zió el le ni vé del met nyúj tó te rep ala ku la to kat,
gyep-, cser je- és er dõ sá vo kat meg kell õriz ni.

37.  § A sa va nyú vagy a sa va nyo dás ra haj la mos ta la jo -
kon a ter mesz tett nö vény igé nyé re te kin tet tel

a) nem sa va nyí tó ha tá sú mû trá gyát kell hasz nál ni vagy
a sa va nyí tó ha tá sú mû trá gyát meg fe le lõ me sze zõ anyag gal 
együtt kell al kal maz ni,

b) mész trá gyá zást vagy
c) ta laj ja ví tást kell vé gez ni.

38.  § A szi kes ta la jo kon ti los olyan ta laj mû ve lést foly -
tat ni, amely a ta laj mi nõ sé gé nek to váb bi rom lá sá val jár hat. 
Az egyéb ta la jo kon olyan mi nõ sé gû ön tö zõ víz hasz nál ha -
tó, to váb bá bár mely te vé keny ség csak úgy foly tat ha tó,
amely má sod la gos szi ke se dés elõ idé zé sé vel nem jár.

39.  § (1) A föld hasz ná ló nak
a) a ta laj kí mé lõ mû ve lé si mó dok al kal ma zá sá val,
b) ve tés vál tás al kal ma zá sá val,
c) má sod ve té sû vagy köz tes nö vény ter mesz té sé vel,
d) a tar ló ma rad vá nyok hasz no sí tá sá val,
e) szer ves anya gok ki jut ta tá sá val,
f) a hu mu szos ter mõ ré teg meg õr zé sé vel

kell gon dos kod nia a ta laj szer ves anyag-tar tal má nak meg -
õr zé sé rõl.

(2) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, ti los a ta laj
hu mu szos ter mõ ré te gé nek el tá vo lí tá sa.

40.  § A ta laj tö mö rö dé sé nek meg elõ zé sé vel vagy meg -
szün te té sé vel meg kell aka dá lyoz ni a ká ros víz bõ ség vagy
bel víz ki ala ku lá sát.

41.  § A föld hasz ná ló kö te les a ter mõ föl det a mi nõ sé gét
ron tó ta laj ide gen anya gok tól me góv ni.

42.  § A föld hasz ná lat so rán a ta laj táp anyag-szol gál ta tá -
sát és a ter mesz tett nö vé nyek táp anyag igé nyét figye lembe
vevõ, kör nye zet kí mé lõ táp anyag-gaz dál ko dást kell foly -
tat ni.

A beruházással, üzemeltetéssel és egyéb tevékenységgel
kapcsolatos kötelezettségek

43.  § (1) Be ru há zá so kat, va la mint ter mõ föl dön foly ta -
tott, vagy ter mõ föld re ha tást gya kor ló bár mely egyéb te vé -
keny sé get úgy kell meg ter vez ni és meg va ló sí ta ni, hogy az
érin tett és a kör nye zõ ter mõ föl dön a ta laj vé dõ gaz dál ko dás 
fel té te lei ne ro mol ja nak.

(2) A be ru há zá sok meg va ló sí tá sa so rán a be ru há zó kö -
te les gon dos kod ni a hu mu szos ter mõ ré teg meg men té sé rõl
és hasz no sí tá sá ról.
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(3) A ki vi te le zés és üze mel te tés so rán biz to sí ta ni kell,
hogy a kör nye ze ti ha tá sok az érin tett és a kör nye zõ ter mõ -
föld mi nõ sé gé ben kárt ne okoz za nak.

44.  § (1) A hu mu szos ter mõ ré teg le ter me lé sé vel, meg -
men té sé vel, hasz no sí tá sá val, to váb bá a te rü let hely re ál lí -
tá sá val kap cso la tos mun ká la to kat a be ru há zás en ge dé lye -
zé se cél já ból ké szí tett ter vek nek tar tal maz nia kell.

(2) A be ru há zá sok meg va ló sí tá sa so rán ke let ke zett
men tett hu mu szos ter mõ ré teg tel jes mennyi sé gét a be ru há -
zás ki vi te le zé se so rán igény be vett föld rész le te ken kell fel -
hasz nál ni úgy, hogy a ki ala kí tott fel sõ hu mu szos ter mõ ré -
teg vas tag sá ga az ere de ti hu mu szos ter mõ ré teg gel együtt
az 1 mé tert ne ha lad ja meg.

(3) Amennyi ben a men tett hu mu szos ter mõ ré teg (2) be -
kez dés sze rin ti fel hasz ná lá sá ra nincs le he tõ ség, a fel hasz -
ná lás ra nem ke rü lõ rész ere de ti funk ci ó já nak meg fele lõen
a ta laj fel sõ ter mõ ré te ge ként, vagy ter mesz tõ kö zeg elõ ál -
lí tá sá ra fel hasz nál ha tó, il let ve ezek re a cé lok ra át ru ház ha -
tó.

(4) A men tett hu mu szos ter mõ ré teg mennyi sé gé rõl és
fel hasz ná lá sá ról a be ru há zó kö te les kü lön nyil ván tar tást
ve zet ni.

Egyéb kötelezettségek

45.  § A ta laj vé del met szol gá ló lé te sít mé nyek szak sze rû
üze mel te té sét és fenn tar tá sát biz to sí ta ni kell.

46.  § A ter mõ föld ként nyil ván tar tott föld rész le tek meg -
osz tá sá nál vagy össze vo ná sá nál úgy kell el jár ni, hogy a ta -
laj vé dõ gaz dál ko dás fel té te lei ne rosszab bod ja nak.

47.  § A föld hasz ná ló és a be ru há zó kö te les a ta laj vé del -
mé vel kap cso la tos te vé keny sé ge do ku men tu ma it 5 évig
meg õriz ni.

48.  § (1) Ter mõ föl dön hul la dé kot le rak ni, tá rol ni ti los.

(2) A 36–42.  §-ok ban meg ha tá ro zott ter mõ föld hasz ná -
la ton, valamint a 43. §-ban írt be ru há zá si, üze mel te té si te -
vé keny sé gen túl ter mõ föl dön bár mely egyéb te vé keny ség
csak úgy foly tat ha tó, hogy az, vagy annak ha tá sa az érin -
tett és a kör nye zõ ter mõ föld mi nõ sé gé ben, to váb bá a vi -
zek ben kárt ne okoz zon.

(3) A ter mõ föld mi nõ sé gét ve szé lyez te tõ te vé keny sé get
és ese ményt a ta laj vé del mi ha tó ság ré szé re ha la dék ta la nul
be kell je len te ni.

Talajvédelmi hatósági eljáráshoz kötött tevékenységek

49.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges:
a) ta laj ja ví tás hoz,
b) me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés hez,

c) a 36.  § (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ta -
laj vé del mi mû sza ki be avat ko zá sok hoz, lé te sít mé nyek
meg va ló sí tá sá hoz, amennyi ben az en ge dé lye zés nem tar -
to zik más ha tó ság ha tás kö ré be,

d) híg trá gya ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz az
ál lat tar tás so rán ke let ke zõ egyéb szer ves trá gya ki vé te lé -
vel,

e) szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz -
ná lá sá hoz,

f) nem me zõ gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul la dék
ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz,

g) me zõ gaz da sá gi ter me lés so rán ke let ke zõ nem ve szé -
lyes hul la dék ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz, ki vé -
ve a me zõ gaz da sá gi táb lán ke let ke zõ nö vé nyi ma rad vá -
nyo kat.

(2) Az (1) be kez dés d)–g) pont ja ese tén, ha et tõl kü lön
jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, az en ge dély leg fel -
jebb öt évre ad ha tó meg, amely nek le tel te után a te vé keny -
ség is mé tel ten öt évi idõ tar tam ra en ge dé lyez he tõ a kü lön
jog sza bály sze rin ti el len õr zõ vizs gá la tok alap ján.

(3) Az (1) be kez dés a)–f) pont já ban írt te vé keny sé gek
en ge dé lye zé sé hez kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ta -
laj vé del mi terv, az (1) be kez dés b)–c) pont já ban írt te vé -
keny ség hez ki vi te li terv is szük sé ges. Az (1) be kez dés
g) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség en ge dé lye zé se a
kü lön jog sza bály sze rin ti ta laj vizs gá lat, to váb bá a fel hasz -
nál ni kí vánt, az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti hul la dék
bel tar tal má ra vo nat ko zó vizs gá lat alap ján tör té nik.

(4) Az (1) be kez dés a) és d) pont já ban írt te vé keny ség
ese tén, amennyi ben az ügy fél az érin tett ter mõ föld nek
nem föld hasz ná ló ja, úgy a te vé keny ség en ge dé lye zé sé hez
a föld hasz ná ló hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

(5) Az (1) be kez dés b)–c), e)–f) pont já ban írt te vé keny -
ség ese tén, amennyi ben az ügy fél az érin tett ter mõ föld nek

a) nem tu laj do no sa, de föld hasz ná ló ja, úgy a tu laj do -
nos,

b) nem tu laj do no sa és nem föld hasz ná ló ja, úgy mind -
ket tõ,

c) tu laj do no sa, de nem föld hasz ná ló ja, úgy a föld hasz -
ná ló
hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta is szük sé ges a te vé keny ség en ge -
dé lye zé sé hez.

(6) A hasz ná lat ban nem meg osz tott kö zös tu laj don ban
álló in gat lan ese tén tu laj do no si hoz zá já ru lás nak mi nõ sül a
több sé gi tu laj do ni há nyad dal ren del ke zõ tu laj do nos tár sak
hoz zá já ru lá sa.

50.  § Amennyi ben az aláb bi te vé keny sé gek e tör vény,
va la mint kü lön jog sza bá lyok sze rin ti en ge dé lye zé sé ben a
ta laj vé del mi ha tó ság szak ha tó ság ként el jár, ál lás fog la lá sá -
nak meg adá sá hoz ta laj vé del mi terv szük sé ges:

a) az ül tet vény te le pí tés hez,
b) a hu mu szos ter mõ ré teg men té sé hez ter mõ föl dön tör -

té nõ, 400 m2-t meg ha la dó te rü let igé nyû be ru há zás meg va -
ló sí tá sa ese tén,
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c) a me zõ gaz da sá gi célú hasz no sí tást le he tõ vé tevõ re -
kul ti vá ci ó hoz, új ra hasz no sí tás hoz,

d) ön tö zés hez,
e) me zõ gaz da sá gi te rü le tek víz ren de zé sé hez,
f) eró zió el le ni mû sza ki ta laj vé de lem meg va ló sí tá sá -

hoz.

51.  § A 49–50.  §-ok ban em lí tett ha tó sá gi el já rá sok hoz
szük sé ges ta laj vé del mi ter vet az ügy fél nek kell be sze rez -
nie.

A talajvédelmi hatóság

52.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság a 49.  § alap ján en ge -
délyt ad ki, kü lön jog sza bály ban fog lal tak alap ján szak ha -
tó ság ként jár el.

(2) A ta laj vé del mi ha tó ság a ta laj vé del mi kö ve tel mé -
nyek, va la mint a ter mõ föld hasz ná lat – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott – kö ve tel mé nyei tel je sí té sé rõl ha tó sá gi
bi zo nyít ványt ad ki.

(3) A ta laj vé del mi ha tó sá gi el já rá sért igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jat kell fi zet ni.

53.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság a ta laj vé del mi fel ügye -
lõ út ján ellen õr zi

a) az e tör vény ben meg ha tá ro zott ta laj vé del mi kö te le -
zett sé gek tel je sí té sét,

b) a ta laj vé del mi, va la mint egyéb, ta laj vé del mi elõ -
írásokat tar tal ma zó en ge dély meg lé tét,

c) a ta laj vé del mi, va la mint más en ge dé lyek ben fog lalt
ta laj vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sát,

d) a ter mõ föld hasz ná lat kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nye i nek be tar tá sát.

(2) A ta laj vé del mi fel ügye lõ hi va ta los sze mély nek mi -
nõ sül. Kü lön jog sza bály sze rin ti arc ké pes iga zol vánnyal
kell ren del kez nie, amely ha tó sá gi fel ada tai el lá tá sá ra jo go -
sít ja.

54.  § A ta laj vé del mi ha tó ság az 53.  §-ban meg ha tá ro zott 
el len õr zé sek so rán a kö te le zett sé gek, il let ve az en ge dély -
ben és a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban elõ ír tak meg sér té se
ese tén el ren de li:

a) a jog sér tõ te vé keny ség, jog el le nes ál la pot meg szün -
te té sét,

b) a ta laj vé del mi kö te le zett ség tel je sí té sét.

Talajvédelmi járulék

55.  § (1) Ta laj vé del mi já ru lé kot fi zet a ta laj vé del mi ha -
tó ság ré szé re

a) a be ru há zó – ha a be ru há zás meg va ló sí tá sa so rán ke -
let ke zett men tett hu mu szos ter mõ ré teg tel jes mennyi sé gét
a be ru há zás sal érin tett te rü le ten nem hasz nál ja fel – a fel

nem hasz nált hu mu szos ter mõ ré teg mennyi sé ge után, to -
váb bá

b) aki az a) pont ban fog lalt ese ten kí vül hu mu szos ter -
mõ ré te get tá vo lít el.

(2) A ta laj vé del mi já ru lék mér té ke
a) 1–2,5% hu musz tar ta lom ese tén 150 Ft/m3,
b) 2,5% fö löt ti hu musz tar ta lom ese tén 250 Ft/m3.

(3) Ha az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti hu mu szos ter -
mõ ré teg el tá vo lí tá sát ész le li a ta laj vé del mi ha tó ság és nem
ál la pít ha tó meg két sé get ki zá ró an az érin tett te rü le ten fel
nem hasz nált hu mu szos ter mõ ré teg mennyi sé ge, úgy a ta -
laj vé del mi já ru lék mér té ke a (2) be kez dés ben fog lal tak tól
el té rõ en a te vé keny ség gel érin tett te rü let után szá mí tott
meg kez dett hek tá ron ként 100 000 fo rint.

(4) A ta laj vé del mi ha tó ság az (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott, en ge dély alap ján vég zett te vé keny ség ese -
tén, a ta laj vé del mi terv vagy a ki vi te li terv tar tal ma alap ján 
kü lön ha tá ro zat ban meg ál la pít ja a ta laj vé del mi já ru lék kal
érin tett hu mu szos ter mõ ré teg mennyi sé gét és a ta laj vé del -
mi já ru lék mér té két.

Talajvédelmi bírság

56.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság az e tör vény
a) 36–41.  §-ai ban írt kö te le zett sé gek meg sér té se,
b) a 48.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg sér té se,

valamint
c) a 49.  §-ban fog lalt en ge dély ben, va la mint a kü lön

jog sza bá lyok sze rin ti en ge dély ben elõ írt ta laj vé del mi ren -
del ke zés tõl el té rõ en, to váb bá a 49.  §-ban írt, en ge dély nél -
kül foly ta tott te vé keny ség
ese tén a 3. mel lék let ben fog lal tak sze rint ta laj vé del mi bír -
sá got szab ki.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti bír ság olyan
föld rész le tet érint, amely nek a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás 
sze rint több föld hasz ná ló ja van, vagy hasz ná la tá ban nem
meg osz tott kö zös tu laj don ban áll, a ta laj vé del mi bír ság a
föld hasz ná ló kat vagy a tu laj do no so kat egye tem le ge sen
ter he li.

57.  § A ta laj vé del mi bír ság fi ze té se nem men te sít a ta -
laj vé del mi já ru lék meg fi ze té se alól. A ta laj vé del mi kö ve -
tel mé nyek fo lya ma tos meg sér té se ese tén a ta laj vé del mi
bír ság is mé tel ten ki szab ha tó.

A talajvédelmi járulékra és bírságra vonatkozó közös
szabályok

58.  § (1) A ta laj vé del mi já ru lé kot, va la mint a bír sá got az 
azt ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül kell be fi zet ni a ta laj vé del mi ha tó ság
számlá jára. A já ru lék, va la mint a bír ság meg nem fi ze té se
ese tén a ki sza bott össze get ké se del mi ka mat ter he li,
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amely nek mér té ke a min den kor ér vé nyes jegy ban ki alap -
ka mat két sze re se.

(2) A ta laj vé del mi já ru lék, valamint a bír ság fi ze té se
alól fel men tés nem ad ha tó.

(3) A ha tár idõ re meg nem fi ze tett ta laj vé del mi já ru lék,
valamint bír ság adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás.

(4) A ta laj vé del mi já ru lék, a ta laj vé del mi bír ság és a ta -
laj vé del mi ha tó sá gi el já rá sok hoz be fi ze tett, a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si díj a ta -
laj vé del mi ha tó ság sa ját be vé te le, me lyet a 32–34.  §-ok -
ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra kell for dí ta ni.

(5) A ta laj vé del mi ha tó ság a meg fi ze tett talajvédelmi 
 járulék, ta laj vé del mi bír ság, va la mint igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sá ról a
tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig tá jé koz tat ja a föld -
ügyért fe le lõs mi nisz tert.

IV. Fejezet

A GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY TELEPÍTÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZÉSE, NYILVÁNTARTÁSA

59.  § (1) Az 1500 m2-nél na gyobb te rü le ten gyü mölcs fa -
ül tet vény, valamint 500 m2-nél na gyobb te rü le ten bo gyós -
gyü mölcs ül tet vény csak en ge déllyel te le pít he tõ a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott Nem ze ti Faj ta jegy zék ben
vagy Szál lí tói Faj ta jegy zék ben sze rep lõ faj ták kal.

(2) A te le pí té si en ge dély irán ti ké rel met a te le pí té si ha -
tó ság hoz kell be nyúj ta ni. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a 
te le pí té si te rü let hely raj zi szá mát, an nak mé re tét, a te le pí -
te ni kí vánt gyü mölcs fajt és an nak faj tá it, a sor- és tõ tá vol -
sá got, a ter mõ hely öko ló gi ai al kal mas sá gá nak iga zo lá sát,
az 50.  § sze rin ti ta laj vé del mi ter vet, va la mint a ter mék ta -
nács te le pí tés re vo nat ko zó vé le mé nyét.

(3) A te le pí té si ha tó ság a te le pí té si en ge délyt a (2) be -
kez dés sze rin ti tar ta lom mal leg fel jebb két év idõ tar tam ra
adja ki. A ha tá ro zat az in gat lan ha tá rá tól meg ha tá ro zott ül -
te té si tá vol sá got ír hat elõ. A te le pí té si en ge dély egy pél dá -
nyát a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek, va la mint mû -
ve lé si ág-vál to zás ese tén az in gat lan ügyi ha tó ság nak is
meg kell kül de ni.

60.  § (1) Az el te le pí tett ül tet vény ter mõ re for du lá sát az
ül tet vény hasz ná ló ja kö te les be je len te ni a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv nek a nö vény ter mesz té si ha tó ság ter mõ re
for du lást iga zo ló ha tó sá gi bi zo nyít vá nyá nak csa to lá sá val.

(2) Az 59.  § (1) be kez dé se sze rin ti gyü mölcs ül tet vé -
nyek ki vá gá sát a ki vá gást köve tõen egy hó na pon be lül a
tu laj do nos nak vagy hasz ná ló nak be kell je len te nie a me zõ -
gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek.

61.  § (1) A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz ter min den, az
59.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt ül tet vény te kin te té ben
tar tal maz za – a te le pí té si en ge dély ké rel mek bõl, a ter mõ re
for du lás, ki vá gás be je len té se so rán be szer zett ada tok ból,

egyéb ter me lõi be je len té sek bõl és a hely szí ni el len õr zé sek
so rán be szer zett ada tok ból – az ül tet vé nyek azo no sí tó ada -
ta it (te le pü lés, hely raj zi szám, te rü let nagy ság), az ül tet -
vény hasz ná ló já nak azo no sí tó ada ta it (név, lak cím, il let ve
szer ve zet meg ne ve zé se és szék he lye), és a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv ál tal adott, kü lön jog sza bály sze rin ti ter -
me lõi re giszt rá ci ós szá mát, va la mint a me zõ gaz da sá gi
hasz no sí tá sú föld te rü le té nek nagy sá gát.

(2) A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz ter tar tal maz za
a) az ül tet vény jel lem zõ it:

 1. jel leg,
 2. te le pí té si jel lem zõk,
 3. fek vés, ki tett ség,
 4. tér ál lás, sor- és tõ tá vol ság,
 5. ön töz he tõ ség,
 6. mû ve lés mód,
 7. tám rend szer,
 8. te le pí tés ide je,
 9. faj ta meg osz lás,
10. alany hasz ná lat,
11. ter mõ ké pes ség;

b) az ül tet vény hez kap cso ló dó fel dol go zó és tá ro ló ka -
pa ci tás ada ta it; valamint

c) a ter mék hasz no sí tá sá nak, ér té ke sí té sé nek irá nyá ra
vo nat ko zó ada to kat.

(3) A ka tasz ter adat tar tal ma sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál -
ha tó, ab ból az ada tok a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé nyek
össze írá sá ról  szóló 2000. évi CXLIII. tör vény ben fog lal -
tak alap ján, il let ve a gyü möl csös ül tet vé nyek, va la mint a
gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ, gyü mölcs fá val
be te le pí tett te rü le tek össze írá sá ról  szóló 2006. évi XLVIII. 
tör vény ben sze rep lõ kö te le zett sé gek vég re haj tá sa ér de ké -
ben a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ré szé re – ha e szerv a
sze mé lyes ada tok vo nat ko zá sá ban kü lön tör vény alap ján
adat ke ze lés re jo go sult – egye di azo no sí tás ra al kal mas mó -
don sta tisz ti kai cél ból át ad ha tók.

62.  § A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz tert a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv ve ze ti.

63.  § (1) Hi á nyos adat szol gál ta tás, il let ve a regisztrá -
ciós és az ül tet vény ka tasz te ri rend szer be be je len tett ada -
tok el té ré se ese té ben a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv
 hiánypótlásra szó lít ja fel az ül tet vény hasz ná lót.

(2) Az ül tet vény hasz ná ló a nyil ván tar tás ba vé telt köve -
tõen az ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zást har minc na pon
be lül kö te les be je len te ni a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si
szerv nél.

64.  § (1) A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz ter be be je len tett
ada tok va ló di sá gát a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv a
föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si szerv köz re -
mû kö dé sé vel el len õr zi.

(2) Aki va lót lan ada to kat je lent, vagy az adat szol gál ta -
tást fel szó lí tás el le né re sem tel je sí ti, azt a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv – a jog sér tés sú lyát, is mé telt sé gét figye -
lembe véve – 20 000 fo rint tól 50 000 fo rin tig ter je dõ bír -
ság gal sújt ja. A bír ság a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le.
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V. Fejezet

HATÁLYBALÉPÉS, ÁTMENETI
ÉS FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

65.  § (1) Ez a tör vény – 18–20.  §-ai ki vé te lé vel – a ki hir -
de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha tály ba; a már fo lya mat ban
levõ el já rá so kat azon ban a ko ráb bi ren del ke zé sek sze rint
kell be fe jez ni.

(2) E tör vény 18–20.  §-ai 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha -
tály ba.

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ öt év nél ko ráb -
ban ha tá ro zat lan idõ re en ge dé lye zett, a 49.  § (1) be kez dés
d)–f) pont ja i ban írt te vé keny ség re a hatályba lépéstõl szá -
mí tott 90 na pon be lül új en ge dé lye zé si el já rást kell le foly -
tat ni.

66.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben ki je löl je

a) a ta laj vé del mi ha tó sá got vagy ha tó sá go kat,
b) a te le pí té si ha tó sá got vagy ha tó sá go kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter,
hogy ren de let tel ál la pít sa meg

a) a föld mi nõ sí tés rész le tes sza bá lya it,
b) a ter mõ föld ta laj vé del mé nek egyes sza bá lya it,
c) a ta laj vé del mi terv ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya it,
d) a be ru há zá sok ki vi te li és en ge dé lye zé si ter ve i nek ta -

laj vé del mi kö ve tel mé nye it,
e) a kom posz tok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak és

mi nõ sí té si rend sze ré nek rész le tes sza bá lya it,
f) a gyü mölcs ül tet vé nyek te le pí té se ese té ben az öko ló -

gi ai al kal mas ság iga zo lá sá nak mód ját.

(3) Fel ha tal ma zást kap a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter,
hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ren de let ben ál la pít sa meg a ta laj vé del mi ha tó sá gi el já rá -
sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i nak mér té két és a fi ze tés re 
vo nat ko zó egyéb sza bá lyo kat.

67.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (14) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(14) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben

a) a kü lön jog sza bály sze rin ti nit rát ér zé keny te rü le te -
ket a Me PAR sze rin ti blok kok szint jén köz zéte gye, va la -
mint

b) a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé hez szük sé ges cse lek vé si prog ram rész -
le tes sza bá lya it és az ez zel össze füg gõ adat szol gál ta tás és
nyil ván tar tás rend jét meg ha tá roz za.”

b) a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 33/1976. (IX. 5.) MT ren de let
32.  § (1) be kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„E ren del ke zés al kal ma zá sá nak nincs he lye a ter mõ föld
föld hi va ta li en ge dély nél kü li más célú hasz no sí tá sa ese tén.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke

1. melléklet
a 2007. évi CXXIX. tör vényhez

A földvédelmi járulék mértéke

1. A ter mõ föld vég le ges más célú hasz no sí tá sá ért az
igény be vé tel lel érin tett ter mõ föld arany ko ro na (a továb -
biak ban: AK) ér té ke e táb lá zat sze rin ti szor za tá nak meg fe -
le lõ fo rint össze get kell já ru lék ként fi zet ni, de leg alább
10 000 fo rin tot.

Mi nõ sé gi osz tá lyok
Szán tó, szõ lõ, kert,

gyü möl csös
(AK szor zó szá ma)

Rét, le ge lõ (gyep), 
ná das, fá sí tott te rü let
(AK szor zó szá ma)

I. 92 000 48 000
II. 76 000 40 000
III. 60 000 32 000
IV. 44 000 24 000
V. 28 000 16 000
VI. 20 000 12 000
VII. 12 000  8 000
VIII.  4 000  4 000

2. Ha las tó ként nyil ván tar tott te rü let vég le ges más célú
hasz no sí tá sá ért 880 000 fo rint/hek tár fo rint össze get kell
já ru lék ként fi zet ni, de leg alább 10 000 fo rin tot.

3. Az igény be vé tel lel érin tett ter mõ föld más célú idõ le -
ges hasz no sí tá sa ese tén a já ru lék mér té ke a mi nõ sé gi osz -
tály ra te kin tet nél kül az elsõ évre vo nat ko zó an a ter mõ föld 
AK ér té ke ezer sze res szor za tá nak meg fe le lõ fo rint összeg,
az zal, hogy a já ru lék össze ge 10 000 fo rint nál nem le het
ke ve sebb. A szor zót éven te öt száz zal nö vel ni kell mind -
addig, amíg a te rü let ere de ti ál la po tá ba hely re ál lít va vissza 
nem ke rül a me zõ gaz da sá gi ter me lés be.

4. A já ru lék mér té ké nek meg ál la pí tá sa kor min den
olyan meg kez dett évet egész év nek kell te kin te ni, amely -
ben a te rü let me zõ gaz da sá gi ter me lés sel nem hasznosít -
ható.

5. Ha a te rü let AK ér té ke nem sze re pel az in gat lan-nyil -
ván tar tás ban, a já ru lék össze gét a te le pü lé sen levõ szán tók
át la gos AK ér té ke alap ján, a ne gye dik mi nõ sé gi osz tály ra
vo nat ko zó szor zók al kal ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

2. melléklet
a 2007. évi CXXIX. tör vényhez

A földvédelmi bírság mértéke

1. A bír ság össze gét az aláb bi mó don kell meg ál la pí ta -
ni, az zal, hogy a bír ság össze ge 10 000 fo rint nál nem le het
ke ve sebb.

2. A bír ság

2.1. a 24.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt
ese tek ben a ter mõ föld in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti AK
ér té ké nek két ezer sze re se;
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2.2. a 24.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt ese -
tek ben 10 000 fo rint;

2.3. a 24.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt ab -
ban az eset ben, ha a ter me lés be vissza bo csá tott ter mõ föld
mi nõ sé gi osz tá lya az in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti nél

a) egy osz tállyal gyen gébb, ak kor a két mi nõ sé gi osz -
tály sze rint szá mí tott föld vé del mi já ru lék kü lön bö ze té nek
há rom szo ro sa;

b) leg alább két osz tállyal gyen gébb, ak kor az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban sze rep lõ mi nõ sé gi osz tály alap ján
szá mí tott föld vé del mi já ru lék há rom szo ro sa;

2.4. a 24.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lalt eset -
ben a ter mõ föld nek az en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban elõ írt ha -
tár idõ le jár ta és a tény le ges hely re ál lí tás idõ pont ja kö zöt ti
idõ re a más célú idõ le ges hasz no sí tá sá ért fi ze ten dõ föld vé -
del mi já ru lék há rom szo ro sa.

2.5. A 24.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt eset -
ben a bír ság össze ge

a) ha az en ge dély nél kül, vagy an nak elõ írásaitól el té -
rõ en más cél ra hasz no sí tott ter mõ föl det ere de ti ál la po tá ba
hely re ál lít ják, a föld más célú idõ le ges hasz no sí tá sá ért fi -
ze ten dõ föld vé del mi já ru lék há rom szo ro sa;

b) ha az en ge dély nél kül vagy an nak elõ írásaitól elté -
rõen más cél ra hasz no sí tott ter mõ föld más célú hasz no sí tá -
sa foly ta tá sá hoz az in gat lan ügyi ha tó ság hoz zá já rult, a
föld vég le ges más célú hasz ná la tá ért fi ze ten dõ föld vé del -
mi já ru lék há rom szo ro sa.

2.6. Ha a te rü let AK ér té ke nem sze re pel az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban, a bír ság össze gét a te le pü lé sen levõ
szán tók át la gos AK ér té ke alap ján, a ne gye dik mi nõ sé gi
osz tály ra vo nat ko zó szor zók al kal ma zá sá val kell meg ál la -
pí ta ni.

3. melléklet
a 2007. évi CXXIX. tör vényhez

A talajvédelmi bírság mértéke

1. Amennyi ben a ta laj vé del mi bír sá got több, de egy el -
já rás ban el bí rált jog sza bály sér tés  miatt is ki kell szab ni,

úgy az össze get ak ként kell meg ál la pí ta ni, hogy a figye -
lembe ve he tõ bír ság té te lek kö zül a leg sú lyo sabb té tel
össze gét an nak fe lé vel kell emel ni.

2. Ha a 3–4., il let ve a 8–10. pon tok sze rin ti jog sér tés
nem egész hek tárt érint, a bír ság – figye lembe véve a bír -
ság mi ni má lis mér té két is – az érin tett te rü let nagy sá gá val
ará nyos.

3. A 36–40.  §-ban – ki vé ve a 39.  § (2) be kez dé sé ben –
írt kö te le zett sé gek be nem tar tá sa ese tén a ta laj vé del mi bír -
ság mér té ke hek tá ron ként 30 000 fo rint, de a bír ság össze -
ge leg alább 60 000 fo rint.

4. A 2. pont tól el té rõ en a 39.  § (2) be kez dé sé ben írt kö -
te le zett ség meg sér té se ese tén a ta laj vé del mi bír ság mér té -
ke hek tá ron ként 1 000 000 fo rint, de a bír ság össze ge leg -
alább 500 000 fo rint.

5. A 41.  §-ban írt kö te le zett ség meg sér té se ese tén a ta -
laj vé del mi bír ság mér té ke 50 000 fo rint.

6. A 48.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg sér té se ese -
tén a ta laj vé del mi bír ság mér té ke 100 000 Ft.

7. A 49.  § (1) be kez dés a) és g) pont ja sze rin ti te vé -
keny ség en ge dély nél kü li, vagy at tól el té rõ foly ta tá sa ese -
tén a ta laj vé del mi bír ság mér té ke 50 000 fo rint.

8. A 49.  § (1) be kez dés b)–d) pont ja sze rin ti te vé keny -
ség en ge dély nél kü li, vagy at tól el té rõ foly ta tá sa ese tén a
ta laj vé del mi bír ság mér té ke hek tá ron ként 100 000 fo rint,
de a bír ság össze ge leg alább 100 000 fo rint.

9. A 49.  § (1) be kez dés e)–f) pont ja sze rin ti te vé keny -
ség en ge dély nél kü li, vagy at tól el té rõ foly ta tá sa ese tén a
ta laj vé del mi bír ság mér té ke hek tá ron ként 100 000 fo rint,
de a bír ság össze ge leg alább 200 000 fo rint.

10. A kü lön jog sza bály sze rin ti en ge dély ben fog lalt ta -
laj vé del mi ren del ke zé sek tõl el té rõ te vé keny ség ese tén a
ta laj vé del mi bír ság mér té ke hek tá ron ként 50 000 fo rint, de 
a bír ság össze ge leg alább 100 000 fo rint.
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