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Az utóbbi években az egész világon előtérbe került
az ember természeti környezetének védelme As a. természeti •rőforrásokkal való takarékos gazdálkodás. Ebben a
kérdésben összeülő nemzetközi tanácskozások nagy száma
is azt mutatja, hogy függetlenül a társadalmi formáció-.
Jelentős mértékben foglalkoznak ezzel a témával.

A

cél az, hogy ésszerilen használjuk ki a természetadta
hetőségeket, amelyek, ha az eddigi "rablógazdálkodás"
tovább folyik, belátható időn belül kimerülnek.
A környezetvédelmet, ezt a több tudományágat össze-

fogó, tág határok között mozgó, mind elméleti; mind gyakorlati szinten müvelhető tudományt egészében feldolgozni szinte lehotetlen..Egy-egy részterületének áttekinté- .
so is, a szerteágazó irodalom miatt, igen komoly feladat.
Dolgozatom a természetvédelem egyik fontos ágával, .a
földvédelemmel foglalkozik. A föld, mint :az egyik alapvető terméazoti erőforrás, egyben minden társadalmi ésgazdasági tevékenység alapja. A termőföld pedig a mezőga2t
daság legfontosabb és [missal nem pótolható termelősszközi4
Ez a sajátosság különbözteti meg • mezőgazdaságot wiz
termelő ágazatoktól.
A földvédelemnek ezért van fokozott jelentősége mite

termelőeszközök védelméhez /pl. gépek, gyárak/ viezonyit.1
va, alert a föld mint termelőeszköz, specifikus tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a következők:
djra nem termelhető,
- •lpuaztithatatlan,
mennyiségileg adott,
helyhez kötött.

-
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A problémakör hazánkban még élesebben vetődik föl,

mivel az ország egész területének 72 %-a müvelbető meg
- ezzel Európában az első helyen állunk - és nemzeti
vagyonunk 18 ';:,-át teszik ki a termőföldek. Napjainkban
amikor a gazdasági egyenstilyunW helyreállitására törekszünk, nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy a mezőgazdaság biztositja Magyarország bsszkivitelének 11
%-át. A jövő pedig: a magyar mezőgazdaságnak 2000-re a
jelenlegi termelést meg kell dupláznia, mert egyrészt
Jobban akarunk élni, másrészt feltehetően többen leszünk, harmadrészt pedig a távlatokat tekintve a növényzet nemcsak 61elmimerként és környezeti tényezőként jön
számitásba, hanem fokozatosan Aj nyersanyag- és energiaforrásként is. Mindezeket a célokat mind kisebb termőterületen kell megvalósitanunk. 1946-tól 1977-ig 800 ezer hektár termőföldet vontak ki a termelésből. Ha továbbra is ezt az ütemet tartjuk a földkivonás területén,
még hozzávetőlegesen 206 évig elegendő termőterületünk
van.
Ezt a sályos problémát ismerte fel pártunk XI.
kongresszusa, és programnyilatkozatában. megállapitotta,
hogy "a föld nemzeti kincs". Ezen tálmenően kifejtette,
hogy "társadalmunk szooialista fejlődése szükségessé teszi, hogy minden termelési eSzköznek, igy a földnek a
hasznositása is feleljen meg a társadalom, a dolgozó
közösségek, az állampolgárok egyetemes érdekeinek." Ezeknek az elvoknek alapján indult meg az a széleskörü
munka mind igazgatási, mind jogalkotói vonalon, amelynek
bemutatását dolgozatOmban megkisérlem. .

- 361

fejezet

A FÖLDVÉDELEM ÉS FÖLDHASZNOSITAS BELSŐ RENDSZERE ÉS •
HELYE A TERMÉSZETVÉDELEM KOMPLEX RENDSZERÉBEN

A földvédelem a természetvédelem komplexrendszerébe tartozik, annak egyik fontos ágazata a levegő-, az
élővilág-, a táj-, a település- ás a vizvédelem meibtt.
Szubjektiv alapon nehéz rangsort s felállitani közöttük,
de ha gazdasági szempontból vizsgáljuk, feltétlenül a
földvédelmet. kell előtérbe Allitanunk.
A kérdés belsőrendszerének áttekintése sokkal több
problémát vet fel. A természetvédelem általános rendszerébe osak a földvédelem tartozik, a belső rendszer vizsgálatakor azonban a földhasznositás kérdésével szükségszerüen össze kell kapcsolni. A tankönyv /Földes- Molnár-Seres-Veres: Földjog. Tankönyvkiadó Bp. 1974. 426 p./
csak•a földvédelem tekintetében - holott a fejezet °La, ben mind a védelem, mind . a hasznositáS szerepel - és
csak a védett földterület funkciója alapján csoportosit,
mégpedig a következőképpen:
a/ mezőgazdasági rendeltetésii földek védelme,
b/ erdőföldek védelme,
o/ belterületi földek védelme,
d/ különleges rendeltetésii földek védelme.
Véleményen szerint, ha ezt - a osoportositást veszszük alapul, ki kell egésziteni a.föld termőképessége
szerinti felosztással, az alábbiak szerint:
a/ termőföldek,
b/ "termőképtelen" földek.
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A két csoportositást egymásra vetitvo /lásd az 1.

táblázat/ már lényegesen átfogóbb képet kapunk.

1. táblázat

A FÖLDV1ELEM DELSő RENDSZERE

A föld funkciója szerinti

tankönyvi felosztás

A föld

termőképessé ge szerintt

mezőgazdasági
rendeltetósü

erdő

/saját felosztás/

belterület különleges rendeltetésü

termőföld

"termőképtelen föld"

fogalmilag

kizárt
.

fogalmilag
kizárt

A termőképesség alapján történő felosztásnál néhány
elvi probléma tisztázása szükséges:

a termőképtelen kate-

gória azért van idézőjelben, mert elvileg 4_1yen föld nincs.
A mocsarak lecsapolással,

a hegyoldalak teraszos müvelés-

sel megmüvelhetők. Gyakorlatilag azonban, ha egy terület
termői. tétele olyan beruházást igényel,
rülésére számítani sem lehet,

hogy annak megté-

termőképtelennek tekint-

hetjük.
Termőföldnek tehát csak azt nevezzük,

amely mezőgaz-
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desági termelésre alkalmas vagy gazdaságosan alkalmassá tehető. Továbbra

is az 1. táblázatnál maradva,

egyértelmüen kiolvasható,

abból

hogy a termőföld kategória

Oval tágabb a mezőgazdasági rendeltotésü

föld fogalmánál. A kettő csak részbon fedi egymást, mégpedig a kö-

vetkezőképpen:

minden mezőgazdasági rendeltetésü föld

termőföld, de nem minden

termőföldön folyik mezőgazda-

sági termelés. A földvédelem és földhasznositás éppen
ezzél a második csoporttal kell, hogy foglalkozzon.
Az előző egy egységbe foglalt két csoportositás ki-

zárólag a földvédelem rendszerét foglalta magába. Véleményem szerint a védelmet és a hasznositást nem lehet
elválasztani egymástól, tehát a két egymáshoz közelálló és szorosan kapcsolódó

témakört egy egységes rend-

szerbe kell
kell foglalni. A következőkben az általam felál- .
litott rendszert mutatom be. Egyben a rendszer gondolatmenetét követve részletesen tárgyalom a magyarországi
helyzetet.
Ez a megoldás a földvédelem és a hasznositás komp-

lex rendszerét két nagy csoportra tagolja:
a/ A természeti erők által okozott károsodás elle-

ni védelem és az igy károsodott területek hasznositása;
b/ A nem természeti erők, vagyis az ember által okozott károsodás elleni védelem ós az igy károsodott területek hasznositása. /lásd a 2. táblázatot/

- 3642. táblázat

A FÖLDVÉDELEM. ÍS FÖLDHASZNOSITÁS RENDSZERE

Rillbeaspomee ■

A/ A természeti erők által okozott károsodás elleni
védelem és az igy károsodott területek hasznositása:
a/ erózi6
b/ defláció
c/ ár- és belviz

Di A nem természeti erők /vagyis az ember/ által okozott
károsodás elleni védelem, és az igy károsodott területek hasznositása:
a/ Minőségi károsodás
talajszennyezés

b/ Mennyiségi csökkenés
- müvelési kötelezett-

ség nem teljesitése

müvelési ág megváltoztatása
túlöntözős

-

termőföld müvelés
alól történő kivonása
széttagoltság miatti
müvelési nehézségek
rekultiváció hiánya

ad A/ Ebbe a csoportba a kizárólag természeti erők
által okozott kórok tartoznak, tehát itt emberi közrehatásról még közeetvo sem beszélhetünk. A termőföldet taxrositó természeti tényezőket három csoportra oszthatjuk:
Aa/ Erózió. Eróziónak nevezzük a folyéviznek és a
padókviznek a földfelszint letaroló munkáját.

Csa-

Ez a talaj-

pusztulás két irányú: egyrészt mechanikai /ez a felületi
rétegek hordása, lekoptatása4 másrészt kémiai /ez az ér-
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tekes sók és e6yéb ásványi anyagok kioldása/.
Hazánkban hozzávetőlegesen 2,5 millió hektár termőterület van kitéve eróziós veszélynek. Az ország egyes

megyéiben ez a veszély fokozott. Baranyában és Somogyban
az évi talajpusztulás eléri a hektáronkénti 20-30 tonnát.
-

Ezeken a területeken a gazdálkodás nem biztonságos, a

termelési költségek gyakran meghaladják a hozamok értékét. A megoldás olyan müvelési ágra való áttérés, amely

Jól türi a nedvességet

és megköti a talajt. Elsősorba n .

a szőlő- és a gyümölcsös telepitése látszik a legjobb megoldásnak. Ha a károsodott terület már nem alkalmas ezek
telepitésére sem, akkor az erdőtelepités az egyetlen megoldás. Ennek ma még gátja az, hogy az erdőtelepités földkivonásnak minősül.
Ab/ Defláció. Deflációnak nevezzük azt a jelenséget,
amikor a laza, könnyebb talajokat a szél elhordja ós máshol rakja le. A tavaszi és őszi időszakban van a legnagyobb veszély, mivel ekkor a még fejletlen növényzet nem
képes megkötni a talajt. Ilyenkor előfordul, hogy a bevetett területekről a termőtalajjal együtt a vetőmagot is
elhordja a szél. További kért jelent, ha az elhordott talajszemcséket olyan helyen rakja le, ahol betakarja

és

mogfojtja az azon a területen levő növényzetet.
Magyarországon 1,4 millió hektár defláció által veszélyeztetett terület van, elsősorban Somogy, Bács-Kiskun

és Hajdú-Bihar megyékben. A megoldás itt is a müvelésiág
megváltoztatása.
Ac/ Bel- és árviz. Hazknkban a XIX. században végrehajtott folyamszabályozások jelentősen csökkentették ezeket a veszélyeket. Ennek ellenére napjainkban az ország
területének 16 (;(;-iit fenyegeti ár

-

és belviz. Ennyi a köz-

-
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vetlen veszélynek kitett terület, ennél sokkal nagyobb
a közvetetten fenyegetett termőföldmennyiség l kb. 2 millió hektár. 1.4)pon az idei év mutatta azt meg, hogy
korszerü védekezés ellenére igen nagy területek kerülhetnek viz alá. /Az 1980 as évről van szó.
-

-

A szerk./

A bel- és Arviz ellen olyan egyszerü megoldással,
mint az erózió 6s defláció esetében, nem lehet védekezni. Többéves előrelátó tervezéssel, igen komoly anyagi
eszközök ráforditásával is csak csökkenteni tudjuk a
veszélyt, teljesen megszüntetni nem.
Összefoglalva:

s három természeti veszélyforrás az

ország termőterületének az 1/4 részét kárositja. A védekezés általában költséges és nem is biztos, hogy eredménnyel jár. A jogi védekezés ezen a területen igen korlátozott.

Az 1961. évi VI.

tv, a Földvédelmi törvény/a

továbbiakban FT/ II. fejezete foglalkozik ezzel a témával.
ad D/ Ez a csoport mind terjedelemben, mind fontosságában jelentősen tdlhaladja az

előbbit. , Itt mér ki-

emelkedő jelentősége van a jogi védelemnek. Ezek a veszélyek elméletileg megszüntethetők, az igy a termelésből
elvont terület a minimumra lenne csökkenthető. Ha megvizsgáljuk a 2. táblázatot, láthatjuk, hogy az ember által okozott károsodásokat isnét két nagy csoportra bontjuk:
Da/ Minőségi károsodás.

A termőföldek emberi tevé-

kenység okorta minőségi károsodásáról a következő esete k .
ben beszélhetünk:
talajszennyezés,
müvelési ág megváltoztatása,
tdlzott öntözés.

A talajszennyezés. Napjainkban még nem készültek
konkrét felmérések arra nézve, hogy milyen m6rvü ez a
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szennyezés,

igy csak becslések Allnak a rendelkezésünkre.
E becslések szerint országosan évi 50 millió Ft a kár. A
közutak mentén, a gyárak ős Ozemek környékén mérgező vegyi anyagok /ólom, kén, higany stb./ kerülnek a termőta-

lajba, majd onnan a

táplálkozási láncon keresztül az emberi szervezetbe is. A talajszennyeződésnek nemcsak az
ipar ős a közlekedés a forrása, hanem esetenként maga a
mezőgazdaság is. Arra a nagyfokú kemizálásra gondolok
itt,

amely az utóbbi tiz évben hazánkban végbement.
Az alábbi táblázat nyolc évre visszamenőleg mutat-

ja be számadatokkal ezt a folyamatot:

3.

1972

1975

MütrAgya

133

217

Rovarölő

-

Gombaölő

-

Megnevezós

-

táblázat

1980
/becslés/

300

4,7

6,2

8,0

16,5

Mindhárom alapvető kemikáliánál átlagosan megkétszereződött a felhasZnálás. Annak ellenére, hogy ezekhez a
munkókhoz ma már szakképesités szükséges ős a felhasználást jogszabályok rendezik, igen magas a szakszerütlenül
kiszórt vegyszerek mennyisége.
A mütrágyákkal elkövetett hibák new csak a

zott táblán jelentkezhetnek,

trágyá-

hanem a szél ős viz szállj-
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t6 munkája következtében más területek talaján is falhalmozódhatnak. A helytelenül, szabadban, lejtős terület•n végzett tárolás elősegitheti, hogy a lerakottakb61 egy-egy nagyobb intenzitású csapadék után jelentősebb mennyiségü mütrágya kerüljön az élő, illetve a talajvizekbe. A mérgekkel a probléma szintén a tárolás és
a szakszerUtlen felhasználásból adódik. Ezek tat-14a közvetlenül a mezőgazdaság által okozott károsodások,
ayek az adott területeket irányit6 szakember•k és az
ebben a szakmában dolgozók több hozzáértésével, nagyobb
munkafegyelmével kiküszöbölhető volna.
Nemcsak a földön közvetlenül végzett munka okoz
földszennyezést. Általában minden környezetszennyezés
kihat valamilyen formában a termőföldre.

A természeti

környezet általános védelmének ezért nagy jelentősége
van ezen a területen is.
Müvelési ág megváltoztatása. A müvelési ág fogalmát
az első telekkönyvi rendszer alkotta meg 1855-ben.

A lé-

nyege az, hogy egy adott földrészletre milyen müvelés
a jellemző. A jelenlegi szabályozás, amely 1980. január 1.6ta hatályos, 10 müvelési ágat ismer.

A földrészletek mindenkori állapotát tükröző ingatlannyilvántartásba ezt is be kell vezetni. A megváltoztatásához a városi-járási földhivataloktól, illetve a
községekben a helyi tanácsok szakigazgatási szerveitől kapott

előzetes engedély birtokában lehet milvelési ágat váltani.
Az alapelv az, hogy csak javit6lag lehet váltani, a
rontó

Atalakitásért pénzbüntetés szabható ki és kö-

telezhető az eredeti állapot visszaállitásire a

tu-

lajdonos illetve a használó.
A gyakorlat azt bizonyitja, hogy sok esetben a mü-
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velési fig megváltoztatása rontó

Atalakitást jelent.

1979-ben Magyarországon 60 000 hektár területre adtak.ki
müvelési ág-változtatásra engedélyt, és 10 000 hektár vonatkozásában különböző büntetéseket szabtak ki rontó
illetve engedély nélküli Atalakitás miatt. Ezekben
az esetekben általában a változtatónak vissza kellett állitania a korábbi müvelési iftgat saját költségén.

A szank-

ciók meglehetősen súlyosak, mégsem tudják megakadályozni
'az engedély nélküli ágváltoztatást.
Túlzott öntözés. Ez a probléma csak az utóbbi időkben merült fel, a modern öntözőberendezések megjelenésével egyidőben. Egy mesterséges öntözés utáni bő csapadék
úgy megnövelheti a vizbőséget a talajban és a talaj felszinén, hogy az már káros a növényi kultúrákra. Még nagyobb veszélyeket rejt magában a szennyvizzel történő
öntözés. Ez egyre nagyobb mérvü az országban, főleg a
nagyvárosok mellett lévő gazdaságok alkalmazzák szivesen.
Környezetvédelmi szempontból mindenképpen hasznos a
szennyviznek és a bennelévő anyagoknak ilyen módon történő hasznositása. Ezt a tevékenységet azonban csak a talaj
állandó bakteriológiai felülvizsgálása mellett lehet folytatni, mert könnyen talajfertőzés , léphet fel, ami nem más,
mint a talaj biológiai szennyezése.
Az ember által okozott károsodások másik alcsoportjai:
Bb/ Mennyiségi csökkenés.

A gazdaságilag fejlett or-

szágokban egyre nagyobb problémává nőtt napjainkra a
termőföldek mennyiségi csökkenése. I csökkenések okait
vizsgálva megállakitottam, - hogy azok négy nagy csoportba
oszthatók:
müvelési kötelezettség nem teljesitése,
a termőföld müvelés alól történő kivonása,
a széttagolt területek müvelési nehézségei,
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- a rekultiváció hiánya,
A müvelési kötelezettség nem teljesitése.

A termő-

földek mennyiségi csökkenésének okairól felállitott négyes csoportositásból ez tartalmazza a legtöbb szubjektiv elemet. Ez azt jelenti, hogy itt kizárólagosan emberi magatartásra vezethető vissza az, hogy az adott terület parlagon maradt. .Ebben a csoportban tehát nem be..
.szélhetünk sem népgazdasági, sem csoport érdekről akkor,
amikor a

termőföld helyzetét vizsgáljuk.

Az igy parlagon maradt területek más gazdasági ágazatokban sem válnak a termelés eszközévé, vagyis müveletlenül hagyásuk

végleges, meg nem térülő tau-.
Országosan meglehetősen nagy a parlagterület. Az
alábbi táblázat azt szemlélteti; hogy 5 évre visszamenőleg mennyi a müveletlen terület.

4. táblázat
1
m.o.:

1976

1977

hektár

1978

1979

Tavaszi határ-

szemle
Őszi határszemle

31 113

24 438

21 519

10 915

24 858

13 008

9 782

7 255

A táblázatot megvizsgálva kitünik, hogy mind egy 4von belül, mind pedig négy év viszonylatában ösökkenő ten-

denciát

mutat a müveletlenül hagyott területek mennyi-
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sége. Ennek ellenére még mindig nagyon sok az 1979-ben
parlagon hagyott 7 255 hektár. Feltétlenül szükség volna ezeknek a'területeknek a mihamarabbi termelésbe Allitása.
Ezen a területen bevezetett szigorú jogi szabályozással és annak következetes végrehajtásával jelentős
eredményeket lehet elérni. A IV. és V. fejezetben részletesen elemzem az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és
a kialakult államigazgatási és birói gyakorlatot.
A termőföld müvelés 8161 történő kivonása. Az urbanizáció és a technikai fejlődés napjainkban hatalmas terülsteket von el világszerte a mezőgazdasági termeléstől.
A szakembereknek komoly problémát jelent az igy kiesett
területek pótlása. Az alábbi összehason1it6 táblázat.a
földkivonások mértékét mutatja a szocialista országok
viszonylatában 10 éves időtartamban:

5.

táblázat

m.e.: ezer hektár
Ország

Szovjetunió
NDK

1955 - 1965

16 000
167

Lengyelország

300

Csehszlovákia

500

Hazánkban sem jobb a helyzet. Magyarország összes
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termőterülete . 9 303 . 313 ha:_volt•1979 őszén.. Ez a.mennyiség 800 ‚ter hektárral kevesebb az*1945 őszén nyilvántartott: tormőterületnél. Ebből a800 ezer hektárból

a

450 ezer erdőtelepités, 350 ezer a tényleges . .kivonás ..
Az utóbbi:5-évben a folyamat jeleilesen felgyorsult Wig .•
1971-t1 1975.-ig 14 675 hektár területet vontak ki .a
termelésből, /az erdőtelepitéseket . itt már nem-számól-.
-Ink/ addig 1975-től 1979 ig 32 300 hektért... Tehát a má-

sodik Ötéves.intervallum.alatt megkétszereződött a ' földi- •
kivonás mértéke ..A SzáMadatok,meglohetősen riasztóak
Meg kell akadályozni az ilyen mérvü . növekédéti és

'

lább azt kell elérni, hogy
zen 's téren..

korábbi szintet tartsuk e..;

Azti hogy ez elvonások milyen célra történtek, ez•
alábbi táblázat mutatja /1978-as adEitokh . •

. táblázat.

in.e.: hekt‘r
.
.
1968-1978. kbzött milyen •.
célra vontak el területet?

,
.
mennyi az elvont
?
terület

Ipar4 bányászat

15 651

.

21 434 .
3804
102 256 .

Arizügy

•

.Uti vastit
Eratelepités

25 263

'Egyéb
•
.

,

f
.

Összesen.

'

168O8
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Tiz év alatt Magyarország egy kisebb megyényi területet "vesztett" el a mezőgazdasági termőterületeiből. A távlati tervek 1990-ig további 855 ezer hektár
terület kivonását tervezik. Ez hozzávetőlegesen ötszöröse az utóbbi tiz év alatt Atminősitett földnek.

A megoldást ott kell valahol kezdeni,
.

hogy a hosz-

szatáva népgazdasági tervekben is figyelembe kell venni
a "föld" problémát. P jogszabályban megállapitott föld-

igénybevételi dij és a folyamatosan fizetett földhasználati dij összege még mindig kevés ahhoz, hogy visszatartson a föld pazarlástól.
A széttagoltság miatti müvelési nehézségek. A szót-

tagolt, ' apró parcellákon a mai modern agrotechnika mellett gazdaságos termelés lehetetlen. Országos adatok bizonyitják, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek parlagon hagyott területeiből a legtöbb olyan, hogy azt géppel egyáltalfin nem, vagy olyan anyagi ráforditással lehetne
megmüvelni, hogy a hozamok értéke nem fedezné a ráforditásokat.
Az a felismerés, hogy szükség van a nagy táblák ki-

alakitására. Először 19490 -ben alkottak jogszabályt a
földrendezésről. Jelenleg az 1976. évi 23. tvr. szabályozza ezt a kérdést. E rendelet alapján napjainkban két
alapvető formája van a

földrendezésnek:

önkéntes földcsere,
hatósági földrendezés.
Az emlitett jogszabály lehetőséget

teremt az üzemek

közötti és az üzemen belüli rendezésre is, de ezek .mére-

teiben kisebb jelentőségüek. Az alábbi táblázat a két
alapvető rendezési forma egymáshoz való számbeli viszo-

-
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nyát mutatja:

m.e.: bektár

1977 .

1978

-

,1979

önkéntós töldosere

3 0 990

42 177 .

Hatósági földrondezés

11 470 -

.11 228

33 437
8 439

42 46 0

53 405

41 876

baaz•aen

Mogfigyolhetjük, hogy-Sz önk6nt•6 földoser•, amely .
mind politikailag, mind gazdaságilag hasznosab b , 1977.
-78-ban háromszorosa, 1979-ben már négyszerese a bint664gi földrendozésnok.
E torület jelentősége igen nagy, mivel folyamatosan van lehetőség djabb nagy táblák termelésbe
sára. A Jelenlegi jogszabályok minden lehetőséget megadnak a rendozés továbbfejlesztéséhez.
Rekultiváoió hiánya. A rekultiváció: a korábban ,
termelésből kivont területeknek djra termelésbe
88.

Abból kell :kiindulnl, , hogy:csak.akkor• van Szükség
rekultivációra, ha bizonyos területeket már kivonteik.6.- •
termelésből. Itt vissza kell utalni e fejezetall. / pontjához. Egyes területek termelésből való kivonása

ban • egy beruházás megkezdése miatt kerül sor. /Bánya •
megnyitása, üzem dpitésének megkezdése, stb./•A .tervek--.
ben és a statisztikákban viszont csak a relativ
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használást számolják. Ez azt jelenti,

hogy a tervekben
csak a majdani terület-igény szerepel, holott az épitkezés alatt ennek a területnek a többszörüsét használj
fel felvonulás céljaira. Ezeknek a földeknek 6jra

melésbe Allitása,

ter-

a beruházás nagyságától 68 a kivitele-

zés elházódásától függően hosszabb vagy rövidebb idő. A.

rekultiváci6 ilyen esetekben a beruházó feladata. A vállalkozók Viszont ezt
adatuknak.

Pedig a

még nom káros,
megszönését

tekintik egyik leglényegtelenebb fel-

termőföldeknél 1-2 évi kényszerpihenő

de huzamosabb kiesés a

eredményezheti.

hát a rekultivációt,

termőképesség teljes

Minél tovább halogatják te-

armed költségesebb lesz az eljárás.

hatályos jogszabályok itt is megfelelő alapot biztomitanak, a végrehajtás terén azonban szigoritásra lenne
szükség.
Az

újrnhasznositás egyik speciális problémája Magyar-

ország déli megyéiben az - ón

romos tanyák problémája. Ez-

zol a kérdéssel részletesebben a következő fejezetben, a
Csongrád megyei helyzet bemutatása kapcsán foglalkozom.
A

rekultivóció terén ez 1980-as év fordulópontot je-

lent. Az idén először kaptak a megyei földhivatnlok
központi költségvetésből az egész ország területére egyöt-

tesen 50 millió Ft-ot erre a célra. A hivatalok saját belátásuk szerint adhatnak támogatást azoknak a gazdaságoknak és vállalatoknak, amelyek termelésből kivont terület

rekultivációját vállalják. Ez a pénz még mindig nagyon
kovés a feladatok nagyságához mérten,
beli változás megindulását jelenti.

de egy szemlélet-
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1I. fejezot
A FÖLDVÉDELEM ÉS FOLDHASZNOSTTAS IDŐSZERO KÉRDÉSEI

CSONGRÁD MEGYÉBEN

Ebbon a fejezetben az előző fejezetben megismert
rendszer alapján tokintem

At mogyénk helyzetét

a föld-

védelem As • földhasznositás torén.

Csongrád mogye
.

az ország megyéi közül a 14.,

ha

0 terület-nagyaág szerint rangsoroljuk azokat. Összes
területe 426 268 h•ktár, ennek 87 %-a mezőgazdasági
müvelés alatt 611. Az ország egyik fontos mezőgazdasági megyéje. A fentiek alapján •gyértelmil, hogy igen
fontos az,

hogy hogyan

védelem éa

•

All Csongrád megyében a föld-'

földhasznositás problémája.

a/ A természeti erők okorta károsodás elleni vé-

dekezés, és az igy károsodott torületek
hasznositása•
aa/ Erózió. A megye területét, mivel teljesen isik
vidék, eróziós hatás egyáltalán now kárositja.

ab/ Defláció. A megye homok talajd vidékeit kárositja. Ezek a földek elsősorban Szeged járásban fekszenek. A közvetlen veszélynek kitett terület a megyo egész

területéhez képest kicsi, mindössze 7-8 ezer hektár. Ezokon a földeken a gazdaságok és a termelők, ha nem is
teljes egészében, do nagyrészt szőlő ás gyümölcstermesz-

téssel foglalkoznak. Ez nagyban elősogiti a laza talajok
megkötését.
etc/ Ár- és belviz. A természet földkároait6 hatásai
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közül oz sújtja leginkább a megyét. A következő táblázatból 5 évre visszamenőleg megállapithatjuk azt, hogy
a parlagon maradt területekből mennyi állt viz alatt.

8.. táblázat
m.e : hektár

t v

bevetetlen
szánt6

ebből
viz alatt:

1975.

12 781

634

4,8

197 8 .

9 478

1 235

12,4

1980.

5 987

224

3,8

Az összehasonlitásból Vitünik, hogy évenként, rapszódikusan változik az elöntött területek nagysága. Az
1980-as adatok sem tükrözik a valóságot, hiszen ez az
adat csak május végéig eltntött területeket mutatja. A
késő nyári árviz 'fatal viz alit került termőföldetről
még nem All rendelkezésünkre pontos adat.

Csongrád megye az ország legalacsonyabban fekvő megyéje. Ezért igen sok gondot okoz a belviz. A szegedi és
makói járásban okozzák a legtöbb gondot. Végleges megszüntetése csak komplex vizrendezéssel lehetséges.

b/ A nem természeti erők /vagyis az ember/
által okozott károsodás elleni védelen és

8Z

igy károsodott területek
haaznositása
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Ebben a témakörben 1980. január 22-én Szegeden hitrom megye szakembereinek a részvételével ülést tartott
a Szegedi Akadémiai Bizottság és a Magyar Agrártudományi
Egyesület. Ennek a tanácskozásnak a megállapitásait cm .
alábbiakban többször idézem.
ba/ Minőségi károsodások.
A talajszennyezés. Megyénkban az elmalt hasz
alatt rohamos ütemben indult meg az iparositás. Ez momcsak közvetlenül a terület kivonások révén, hanem közvet-

ve a talajszennyezés atján is kihatott a termőföldekre.
Elsősorban az olajipar fejlődése jelentett ás jelent ma
is komoly veszélyt ezen a területen.
A másik veszélyforrás a kemizilás. Ezzel kapcsolatban a fent emlitett tanácskozás a következőket mondotta:
"A vegyszeres gyomirtás óriási tartalékokat tárt fel, a
mütrágyázás elterjedése szintén, de közben elfeledkezett
a mezőgazdaság a talajorő visqzapótlásának legtermészete..
sebb módjáról, az istállótrágya felhasználásáról."
Csongrád megyében a Termelőszövetkezetek Területi
Szövetségének adatai alapján évente hozzávetőlegesen 30 ezer tonna mütrágyát és 6 ezer tonne rovar- (is gombaölőszert használnak fel. Ezt a mennyiséget, ha nem is csökkenteni, de szinten tartani és a további szükségleteket
természetes anyagokkal és eljárásokkal /istAllótrágyáva4
zöldtrágyával, a kártevők elleni biológiai védekezéssel! .
pótolni a jövő nemzedéke érdekében ajánlatos volna.

A müvelési ág megváltoztatása. Az előzőekben már emlitett tudományos ülés ebben a kérdésben a következő álláspontra helyezkedett:
"Az elmilt években valóban látványosan fejlődött a mező-
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gazdaság hazánkban. Hitelt érdemlő összehasonlitós szerint a bruttó termelés növekedési üteme a világon a második legnngyobb volt. A nagyszerü eredmények láttán
sok helyen elterjedt az a

téves hiedelem, hogy a modern

mezőgazdaságban eltörpül a természeti tényezők szerepe.
Másképpen fogalmazva: nem mindig vettük figyelembe, hogy
mely területen mit érdemes, mit lehet pi haszonnal termelni."
'

A megyében évente átlagosan 2000 hektár terület mü-

. velési Agának megváltoztatását engedélyezik

a járási

földhivatalok. De itt is sor került engedély nélküli ágváltoztatásra közel 200 hektár terület viszonylatában.
Ezeknek azonban nagy része javitólagos étalakitás volt
csak, a tulajdonosok nem rendezték előre az engedélyt.
A földhivatalok ilyen osetekben a távlati tervekre is
figyelemmel engedélyt adhatnak az áj müvelési ágra. 1973'
(is 1978 között a megyében összesen 9970 hektár terület
titminősitésére adtak engedélyt. Ezeknek a területeknek
70 %-a rossz minőségű szántó terület volt, amelybe
szőlőt vagy gyümölcsöst telepitettek.
A tálzott öntözés. Megyénk dél-keleti fekvése miatt országos viszonylatban csapadékszegény. Igy olyan
tálöntözés, amely káros volna, elég ritka. Elméletileg
ugyan fennáll ennek a veszélye, de gyakorlatilag ez elenyésző.
bb/ Mennyiségi csökkenések.
A müvelési kötelezettség nem teljesitése.

A

kérdéssel kapcsolatban a Csongrád megyei Földhivatal
1978 novemberében kelt jelentése megállapitotta: "Szemléletváltozás következett ugyan be a parlagföldek müvelésével kapcsolatban és az üzemi vezetők szemléletvál-
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tozása is kedvező, de még mindig komoly fejlődés szükséges ahhoz, hogy az e területen meglévő hiányosságokat
kiküszöböljük." 1978. január 1-től a szigoritások életbelépésétől Jelentős javulás tapasztalható ezen a területen /a szabályok részletes ismertetése a 4. fejezetben/. Ettől az időponttól kezdve a tavaszi és az őszi
határszemlét a földhivatalok végzik. Ms is segitett,
meggyorsitotta az eljárást. Csongrád megyében az utóbbi

5 évben igy alakult - a parlagterületek mennyiséged, lásd
a 9.8z.ttiblázatot:

9. táblázat

m.•.: hektár
•
tavaszi határszemle
után müv.-len

őszi.határszemle után müv.len

12 781

1 308

9 478
5 987

1 456
484

853
57 0
-

vetetlen
szántó

t v

-

1975.
1978.
198 0 .
,

1975-től 1980-ig a megyében lévő parlagterület

6793 hektárral csökkent. Ha most megvizsgáljuk az ezután következő

pontban található adatokat, megállapiL

ható, hogy ugyanebben az időszakban különböző célokra
5169 hektárral csökkent a szántó terület. Ha a két adatot összevetjük, akkor kiderül, hogy abszolút értékben
véve, nőtt a termateritlet.1624 hektárral.
Ebből a tAbletzatból az is kitünik, hogy a tavaszi

.
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határszemlén még müveletlen földterület egy része felszólitások és a birságok hatására - őszre me.mdvolésre került. Ebben a tekintetben is javulás észlelhető az 1978-as szabályozás hatására, mivel 1975-ben az
őszi határszemlére a tavasszal megmüNeletlen terület
50 %-át müvelték meg, addig 1978-ban már 62 %-6t. Ez
az arány az idén előreláthatólag tovább javul.
.

Azokat a szövetkezeteket, amelyek felszólitásra •

sem müvelikumg földjeiket, birsággal slijtják. A megyében 1979-ben 6 gazdaság ellen kezdeményeztek
si eljárást.
A háztáji és a kisegitő gazdaságokkal, amelyek a
megye területéből 31 223 hektárt tesznek ki, több a
probléma, mint a nagygazdaságokkal. tvente átlagosan
150 hektár kerül állami tulajdonba Csongrádban müvelési kötelezettség nem teljesitéme miatt. Az igy állami
tulajdonba került földek a helyi tanácsok kezelésébe
kerülnek. Jelenleg 1500 hektár terület van igy tanácsi
kezelésben. Ezeknek a müvelésével is igen sok nehézség
van. Az egyik lehetőség az, hogy nagyüzemek kezelésébe adják. A másik az, hogy ezeket a földeket tartós
használatba adják az állampolgárok részére. A megyében
1978. január 1-től, amikortól a jogszabály ezt a lehetőséget megadta, napjainkig 125,5 hektár termőföld ilyen
módon került hasznositásra. Mindkét megoldásnál merültek fel problémák. A gazdaságok anyagi érdekeltség hiányában nem fogadják sziveson vagy egyenesen elzárkóznak
az ilyen földek hasznositásától. Magánszemélyek viszonylatában komoly akadályt jelentett a használatba

kivánt

venni terület és a használatbavételi dij nagysága. Az
1980. január 1-én hatályba lépett szabályozás segitett
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ebben a kérdésben, de gyakorlati tapasztalatok még new
állnak rendelkezésünkre.
bo/

A földterület termelésből Való kivonása. Az előző

pontban mir utaltam erre'a kérdésro is. Megállapitottam,
hogy 1975-től 1979-ig 5 169 hektár termőterületet vontak
ki a mezőgazdasági termelésből Csongrád megyében.

A kö-

vetkező .táblázat bemutatja a terület-kivonások egyes Agnzatok közötti megoszlását, ás azt, hogy 1979-ben 1975-höz viszonyitva hogyan változott a kivonás mértéke.
10. táblázat

m.e.: hektár
,
Agazat

,...YI

1975

1979

319
22

583
66

2 649

Ipar, bányászat
Viztigy

171

481x

1 735

19

54

141

Egyéb

137

71

420

összes• n

668

1 255

Erdőtelepités

Ut, vasat

1975-1979

224

A_162_

_

.

/1979-ben a vizügy számára kivont területből le lehet vonni ma 'Or 152 hektár halastó-16tesitést,
alert ma law ez nem minősül területkivonásnak./

A földkivonás tendenciája tehát a megyében is növekvő. Ezek a statisztikék mégsem adnak teljes valós képet

— 38 3 —

a jelenlegi helyzetről. Arról az elvi problémáról van
itt szó, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az ordőtelepités kivonásnak minősül. Véleményem szerint azok n
szervezők vannak helyes állásponton, akik a Jogszabályok
olyan módositását javasolják, hogy az erdő szerepeljen
11. müvelési ágként. Ennek a tábornak a térnyerését bizonyitja az, hogy az 1980 januárjában hatályba lépett rendelkezések a halastavakat müvelési ágként tartják nyilvan'. A reform azonban itt sem volt teljes, mivel a földkivonásnál fizetendő térités fele összegét egy terület
halastóvá alakitásakor igy is ki kell fizetni.

A megyében a földkivonások 60 %-át teszik ki az erdőtelepitések, 1975-től napjainkig összesen 900 hektáron létesitettek halastavat,

(Ss 2649 hektáron telepitet-

tek erdőt. Ha e két kivonást ágy tekintenénk a statisztikákban, mint ahogy a valóságban van, hogy rossz termőtalajoknak más formában történő hasznositása, akkor a
számadatok a valósághoz hübb képet adnának a jelenlegi
helyzetről. Az 1979-es adat 1 255 hektár helyett csak
520 hektár földkivonást mutatna,

Ennek a kérdésnek vé-

leményem szerint gyakorlati haszna is volna. Ha ez

az

elképzelés jogszabállyá formálódna, megkönnyitené olyan
mezőgazdasági termelésre gazdaságosan alig használható
területek erdősitését, amelyek jelenleg parlagon hevernek.
Visszatérve a fennmaradó 520 hektár kivonásra, amely már mindenképpen tényleges kivonás volt 1979-ben,
.(3 területen el kell érni azt, hogy a szükségszerüen

helyhez kötött beruhzásokon kivül

,

a többit rossz mi-

nőségü szántóterületre telepitsék. Természetesen e védelem mindezek mellett nem lehet akadálya a népgazdaságilag indokolt beruházásoknak. A megye viszonylatában

-
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ilyenek voltak többek között a 78 hektáron létesült
Mattyéri viztároló és a 150 hektáron kialakitott szent•si termál és belviztározó.
A széttagoltság miatti müvelési nehézségek. Az elaprózott területek tAblitsitása a megyében jelenleg is
folyamatos. A két legfontosabb rendezési forma itt is
a hatósági földrendezés és a földcsere. Az, hogy Csongrád-megyében milyen a kettő viszonya, azt az alábbi táblázat mutatja be:
11. táblázat

m.e.: hektár
1975
Önkéntes földcsere
Hatósági rendezés

ö s szesen

1977

1979

455

2 900

2 510

-

1 375

3 044

455

4 275

5 554

Ha • az itteni adatokat összehasonlitjuk az előző
jezet 7. táblázatával, vagyis az országos adatokkal,
megállapithatjuk,

hogy azoktól eltérően 1979. évben je-

lentősen nőtt a rendezett területek nagysága. Ez az országos eredményekhez képest igen jó. A negativuma az,
hogy ezt az eredményt csak agy tudtuk elérni, hogy a hatósági rendezés aránya másfélszerese az önkéntes cserének. Összességében tehát megállapitható, hogy az 1979-ben rendezett 5 554 hektár terület igen 0 eredmény,
de ezen belül Jelentősen növelni kell az önkéntes földcsere hányadát. Az önkéntes csere előnyeit a hatósági
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rendezéssel szemben a következőkben foglalhatjuk össze:
a felek önállóan állapodnak meg,
- nincs hatósági kényszer,
illetékmentes.
A megyei földhivatal az idei évre célul tüzte ki az
Önkéntes forma erősítését a hatósági rendezéssel szemben.

A rekultiváció hiánya. A rekultivációnak a megyében
egy sajátságos és igen nehéz területe van: az an. romta-

nyák kérdése. 1970-től 1978-ig

6 580

tanyát Úgy elhagy-

tak tulajdonosai, hogy az ingatlannyilvántartásba új tulajdonos nem került bejegyzésre. A jelenlegi helyzetet a
következő táblázat mutatja:
12. táblázat .

m.e.: db

összes

tanya

rom

1978

23 923

1 590

1979

22 384

564

lebontva

termelésbe visz.4
szaállitva

832

590

-

-

•
Az 1978-as adatokból, amelyek más évekre is jellem-

zők kitünik, hogy az évente rommix váló tanyáknak hozzávetőlegesen a felét tudják lebontani és csak a harmadának a területén kezdenek Újra termelni.

A legfrissebb

összesités szerint 1977-től napjainkig a megyében 2 776
tanya területét állitották vissza a termelésbe . Ez a
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területszerzés nem olcsó, mivel egy rom felszámolása általában 30 000-35 000,-Ft-ba kerül. Az 1980-as évben anynyiból javult a helyzet, hogy a rekultivációr a. kapott támogatásból a földhivatal juttat azoknak a gazdaságoknak,
amelyek vállalják meghatározott számti rom felszámolását.
Ez a dotáció remélhetőleg érdekeltté teszi a szövetkezeteket és nő az igy, termelésbe visszatillitott területek
mennyisége.
A rekultiváció másik sajátosan Csongrád megyei problémája az olajipari földhasználata. Hozzávetőlegesen évi
200 hektár az a terület, amelyet felhasználnak. A farások
1
befejezése után a föld termelésbe történő visszaállitása
körülményes az elzárt kutak csonkjai és egyéb beton épitmények miatt. Várhatóan javulást eredményez az 1980. jai
nuár 1-én hatálybalépett jogszabály, amely kötelezte a •
mezőgazdasági termeléssel nem foglalkozó, de földhasználó szerveket a kezelésükben lévő területmemOvelésére. A
tvr. indoklásából világosan kitinik

,

hogy a jogalkotó bér-

beadás vagy a dolgozóknak való kiosztás litján kivánja
hasznositani ezeket a területeket. Ez a rendelet elsgsorban olyan nagy földhasználókra vonatkozik, mint a MÁV,
KPM, vizügyi szervek - hogy csak a legnagyobbakat emlitsem.
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III. fejezet

A FÖLDVÉDELEM ÉS FOLDEASZNOSITÁS JOGI SZADÁLY0ZÁSÁNAK A TORT&ETL MAGYARORSZÁGON
/1848

Az

-

1976/

1848 t 61 1976 ig terjedő időszakot a földvédelem
-

-

és hasznoitás jogi szabályozásának a fejlődése szempontjából négy szakaszra oszthatjuk:
1848-1918.

A földvédelmi jogszabályok első megjele-

nése és kezdeti fejlődéses
- 1918-1945. A földvédelem és földhasznositás szabályozása az ellenforradalmi rendszer időszakábani
1945-1961.

A földvédelem és földhasznositás jogi

szabályozásának a fejlődése ntpidmmokratikus rendszerben, és a szocializmus épitésének kezdeti idősmakábaw,
1961-1976.

A földvédelem és földhasznositás jogi

szabályozásának a fejlődése a földvédelmi tv. megalkotásától a XI. pártkongresszusig.

1/ 1848-1918.

A földvédelmi jogszabályok •lső meg-

Aelenése és kezdeti fejlődése

A feudalizmus keretei között még nem beszélhetünk
földvédelemről, mert "a tulajdon szentségébe és sérthetetlenségébe" az is beletartozott, hogy az állam semmilyen cimen nem avatkozhatott bele a földek müvelésébe.
A 48-as polgári forradalom e jogteralet fejlődéséhez is

megadta a Iehetőséget.

A

tényleges fejlődés azonban csak

-
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1867 után indult meg. A kiegyezés után azonban már nemcsak lehetőséggó, hanem szükségessé is vált az ilyen jogi szabályozás. Az ok egyrészt az ugrásszerű gazdasági
fejlődés, másrészt

a demográfiai robbanás, amely a Mo-

narchia lakosságát megsokszorozta. Magyarországnak a "Monarchia éléstárának" pedig el kellett látnia ezt a megnövekedett piacot. Ez tette szükségessé a mezőgazdaság modernizálása . mellett a földdel való gazdálkodás szabályozását. Történelmileg az első földvédelmi jogszabály az
1879. évi XXXI. tc, "a földbirtok gazdasági használatáról".

Érdemi jelentősége

igen csekély, mindössze annyi,

hogy •gy áj folyam a t első lépénónek tekinthető.
Ebben az időben még sok helyen volt Magyarországon
használatban az Lin. nyomásos gazdálkodás, amely a XIV ,
században még modernnek számitott, a XIX. században a
fejlődés kerékkötője volt. Ennek érdekében született
meg az 1894. évi XII. tc., amelynek első fejezete szintén "a földbirtok gazdasági használatáról" cimet viselte. E tc. korlátozta a nyomásos gazdálkodás körét és előirta aparlagon hagyott területek müvelését. A 14. §.
kimondta: "A birtokon létező kopár területek, amelyek
beforditásra alkalmasak és más módon okszerüen nem hasznosithatók, záros határidőn belül beforditandók."
A hibája az volt, hogy a szabály alól számtalan kivételt engedett. Mégis nagy jelentőségű az, hogy a magyar
birtokosok rendelkezési jogát először korlátozta.
Ebben az időben ismerték fel a földvédelem másik
nagy ágának, a természeti erők okorta károsodás elleni
védekezésnek szükségességét.

Ebben a kérdésben az

1889. évi XXX. tc. "vizszabályozási és talajjavitási
kölcsönökről" rendelkezett. Az egyre nagyobb "földéhség"
tette szükségessé,

hogy gyarapitsák a termőképes földe-

-
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kot és a meglevők minőségét megóvják.

A birtokosokat er-

rs már adminisztrativ intézkedésekkel nem lehetett rászoritani.

A

megoldás olyan dotációs rendszer kidolgozása

volt, amely rábirja e a tulajdonosokat a talajjavitás

költséges munkájára.

igen

E to. 4 %-os kamatra 50 éves vissza-

fizetési határidővel biztositott

hitelt annak a gazdának,

aki a földjének minőségét valami módon javitotta.

javltás általában a vizes

Ez a

területek vizrendezésének a

megoldásában jelentkezett.
Ebben a korszakban a

termőterületek mennyisége év-

ről évre növekedett. Magyarország mai területén 1853-tál
.

1913-ig az egyes használati kategóriákban a földterületek változását az alábbi táblázat szemlélteti.

13. táblázat

411

m.e.: 100 hektár

É v

Mezőgazdasági
terület

•
1853 x

65
68
73
74

1867 x
1883 x

1895 x
1913

•

.
Erd

8161
kivett

593
779

12 66 0
13 Lito

14 677
6 969
5 277
5 676

832

12 229

872

11 908

76 020

10 962

10 831

x= becsült adat
A mezőgazdasági termóterület tehát 1853-tól 1913-ig

1 042 700 hektárral bővült. Ezt a nagyfokú gyarapodást a
gazdasági szükségesség motiválta és a jogi szabályozás

.
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segitette elő az ilyen mérvű fejlődését.

'2/ 1918-1945.

A földvédelem és földhasznositás

szabályozása az ellenforradalmi rendszer időszakában

' Az első világháborúban bekövetkezett vereség hatására az ország területe a korábbi terület egyharmadára
zsugorodott. Ez a tény méginkább szükségessé tette a
földek minél jobb kihasználását. Ezt a szükségszerüs6, get ismerte fel a Horthy-korszakban létrehozott három
nagy jelentőségü törvény.
Az első volt ezek között az 1923. évi XIX. tc .
"az erdőtelepitések és fásitósok helyének kijelöléséről". Ebben az időben ismerték fel az erdősávok szerepát a termőföldek védelmében. Ei a tc. mondta ki, hogy
"szélfogók gyanánt facsoportokat kell telepiteni oda,
ahol - ez szükségeltetik". Ez a tc. szorgalmazta az erdőtelepitést is, amikor kimondta, hogy "a klimatikus
viszonyok javitása végett egyes helyeken erdők telepitése szükségeltetik."
A második e témában megjelent jogs zabály 1923. évi
XLI. tc .

"a mezőgazdasági müvelésre alkalmas területek

lecsapo,lásáról." Ez a szabályozás az 1889. évi XXX. tc.
továbbfejlesztése volt annyiban, hogy itt már az állam
maga végezte el a vizrendezósi munkákat nem pedig kölcsünt adott annak az elvégzéséhez.

A jelentősége az,

hogy az állam itt már nyiltan, a tulajdonos hozzájárulása nélkül is megvalósithatta a vizrendezést.
A harmadik és egyben legkiemelkedőbb jogszabály
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ebben a szakaszban az 1935. évi IV. tc . "az erdőkről és
a természetvédelemről". Ez a tc. korához képest rendkivül modern és előremutató volt. Európában az elsők között uzabályozták törvényben a természetvédelmet.
A törvény hat fejozetből All. Ebből az első öt az

erdőkkel, az utolsó pedig a természetvédelemmel foglalkozik. Az erdőkről szóló fejezetekben továbbfejleeztette az 1923. évi XIX-es te-ot. Itt már részletesen meghatározta azokat a területeket, amelyeken erdőt 'illetve
erdősávot kell telepiteni.
A 126.§. kimondta: "közérdekből(wat kell telepiteni:
a/ azokon a területeken, amelyeken az elkopárosodás, vizmosás, homokfúvás következtében,
vagy más okból termőképességükben jelentő.kenyen megromlottak vagy amelyeken a termatalaj jelentékeny leromlásától kell tartani;
b/ ahol ez legelőjavitás végett szükséges."
E szabfilyok teljesitése alól csak szükkörü, de
szükségszerü kivételt engedélyezett. Ilyen kivétel a
127.§, amely kimondta: "Azokon a területeken, amelyek
termőképességét megfelelő mezőgnahsági müvelettel /gyepesités, szőlő-gyümölcsös telepitése/ is biztonságosan
helyre lehet állitani, ott az erdőtelepitést a tulajdonos kérésére mellőzni lehet."
A természetvédelem általános kérdéseivel foglalkozott a VI. fejezetében a jogszabály,

és a termőföld vé-

delméről itt még nem volt külön rész,
E három tc. sem tudott olyan látványos eredményeket elérni, mint az I. világháború előtti időben elér-
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tek ezen a téren. 1935-ig 28 ezer hektárral

csökkent

a termőterület. AZ 1935. évi IV. tc . javitott ezen a
helyzeten, igy 1940-re 20 ezer hektárral ismét növekedett a megmüvelhető föld. 1940 után a bécsi döntésekkel ás eZ annexi61 - 1 elért területgyarapodások miatt
hamar lekerült a napirendről a földvédelem kérdése.

3/ 1945-1961.

A földvédelem és a földhasznositás jogi

szabályozásának a fbjlődése a népi demokratikus
rendszerben és a szocializmus ópitésének kezdeti időszakában

Az ország a hábord után katasztrofális gazdasági
helyzetben volt. A földvédelem kérdése eltörpült az
djjáépités gondjai mellett. A hábord utáni első földvédelmi jogszabály a 3650/1947. Miniszterelnöki rendelet "a parlagon hagyott és elhanyagolt ingatlanok meg. e
müvelésének a biztositása tárgyában". Ez kimondta, hogy
a kijelölt szervek haszonbérbe adhatják azokat a földeket, amelyeket a tulajdonosok nem müvelnek mog. A haszonbérből befolyt összegeket a költségek levonása u-

tán a tulajdonosoknak kifizettek. Ez a szabály a gyakorlatban alig ért valamit. Egyrészt, igen nagy appa-

rátus kellett volna hozzá, másrészt az adórendszer miatt nem szivesen haszonbóreltek földet az emberek, harmadrészt a tulajdonosok vártak, hogy az

állam majd ha-

szonbérbe adja valakinek. Az erecinény tehát az ellenkezője volt annak,amit el akartak érni.
Az ötvenes évek talfeszitett iparositása háttérbe

szoritotta a földvédelem problémáját.

Igen nagy mennyi-

ségben, jó minőségü földek váltak az iparositás náldo-
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zatávio. Ebben az időszakban egészen az ellenforradalom
utánig a földvédelem és -hasznositás teljesen lekerült
a napirendről. Csak 1957-ben született ismét jogszabály
ebben a témában, az 1957. évi 10. tvr. E jogszabálynak
is csak egyetlen §-a foglalkozott e kérdéskörrel, mégis egy dj folyamat megindulását jelentette. A központi
vezetésben is egyértelmilvé vált az a felismerés, hogy
a föld igénybevételeket valami módon korlátozni kell.
Ennek érdekében mondta ki a 9.§ azt, hogy "A termőterületek védelme érdekében felül kell vizsgálni a köz-

érdekü igénybevételeket és a folyamatban lévő mezőgazdasági ingatlant érintő kisajátitási ügyeket." A hibája az volt, hogy ttil enyhe szankciót szabott. Kimondta, hogy ha indokolatlanul inditottak meg kisajátitást
vagy igénybevételt, akkor azt.meg kell szüntetni. Semmiféle birságolási eljárás nem követte ezt.
Megjelent a 63/1957./X.19../ Korm.sz.r.

"az ál-

lami tartalékföldek hasznositásáról". Ez a rendelkezés
az állami tulajdonban lévő, de még hasznositásra nem
került területek haszonbérbeadás atján történő haszno-

sitását irta elő. A haszonbérbeadás történhet mind
gazdaság, mind pedig magánszemély részére.
Az első, mind terjedelmében, mind tartalmában jelentős törvényi, szabályozás ebben a témakörben az
1959. évi 24. tvr. "a földrendezésről" - volt. Ez a
Jogszabály teremtette meg a termelőszövetkezetek nagyüzemi gazdálkodásának alapvető feltételét, az összefüggő nagyüzemi müvelésre alkalmas táblákat. A földrendezésnek 3 formáját ismerte:
a/ önkéntes földcsere,
b/ hatósági rendezés,
c! földfelajánlás.
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A szabályozás szükségességéről

a tvr.indok1A-

sában a törvényhozó igy nyilatkozik: "A tsz- ok gazdasági megszilárditása, gazdálkodásuk alapvető feltételeinek a megteremtése érdekében olyan nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területekre van szükség, amelyeken a
mezőgazdasági termelés szocialista módszereinek és gépi eszközeinek teljes érvényesülését biztositani kell."
Ennek a korszaknak a legjelentősebb szabályáról van szó
a földhasznositás szempontjából, ugyanis a magyar mezőgazdaság szocialista átszervezése, teljes egészében
szabály alapján ment végbe a földkérdés tekintetében.
Az 1960. évi III. tv . "a bányászatról" szól. Ennek a tv-nek számunkra csak a negyedik fejezete az érdekes. Ez a fejezet az djrahasznositásssal foglalkozik.
A 45.§ kimondta azoknak a területeknek az újrahasznositását, amelyeken a kitermelést abbahagyták

vagy egé-

szen lecsökkentették.
Ez a szakasz a földvédelem és

-

hasznos itits terü-

letén erőteljes visszalépés volt a hábord előtti időszakhoz képest. A tálerőltetett iparositás ős a mezőgazdaság másodlagossá nyilvánitása erősen rányomta a
bélyegét a korszak földvédelmi kérdésekben hozott jogszabályaira. 1956 után szemléletbeli változás AM be
mind a mezőgazdasággal, mind a földvédelemmel kapcsolatban. Az Agrárpolitikai Tézisek már ennek az áj

i-

rányvonalnak az alapelveit rakta le. Ez az áj irányvonal egyben egy áj szakasz nyitányát is jelentette.
4/ 1961-1976. A földvédelem és -hasznositás jogi

szabályozásának a fejlődése a földvédelmi
törvény megalkotásától a XI.

kongresszusig
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A földvédelem és -hasznositás e negyedik szakaszát
a gyors és erőteljes fejlődés jellemzi. Az di szakasz
nyitányát az 1961-ben megalkotott és 1962. január 1-én
hatályba lépett 1961. évi VI. tv./"e földvédelmi törvény"/ jelentette.

A végrehajtásáról kiadott 7/1962./

511.13./ Kormányrendelettel együtt majd két évtizedig
meghatfirozta a magyar földvédelem irányvonalát. Es a
Jogszabály jelenleg is hatfilyos, de azóta többször módositották. Az alapvető céljai (is eszközei azonban ma
is váltOzatlanok. Nagy jelentősége miatt részletesebben
áttekintjük, hogy mit is tartalmazott ez a jogszabály.
A törvény I. fejezete a védelem eszközeit és a
termőföld fogalmának a meghatározását, a számbavételi
kötelezettséget és annak eljárási részét tartalmazta.
Megszigoritotta a földkivonások engedélyezési rendsze-

rét és kötelezte a földhasználókat földjükmoniivelésére.
A II. fejezet a termőtalajok minőségi védelmének
előirásait tartalmazta. Szól a talaj.-megóvási kötelezettségről, a talajvédelmi társulásokról t az adó és
más kedvezmények rendszeréről.

A fejezet utolsó részé-

ben a rekultivációs kötelezettségeket irta elő.
A III.

fejezet a mezőgazdasági rendeltetésü föl-

dek meta célra történő igénybevételének megszoritásait
és engedélyezési rendszerét foglalta magába. Ezek a következők: előzetes engedélyezés, a terület nagy6ágától
függően más-más szintü szervtől. További kitétel az,
hogy a beruházás stb. megkezdéséig kötelesek müvelni
a használatukba került területet.

A IV. fejezét a fenti kötelezettségek megsértőivel
szemben alkalmazható szankciókat tartalmazza. Ha munkakörében sérti meg valaki ezeket a szabályokat, akkor
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munkajogi felelősség keretében felel. Ha a cselekmény
szabálysértés, akkor 3 000,-Ft-ig terjedő pénzbirsággal büntethető. Ha a cselekmény már büntett, akkor a
BTK 226-229.§-ai alapján birálják el.
Ilyen átfogóan és egységesen korábban még soha
nem rendeztéka földvédelmet és -hasznositást Magyarországon.

Ez a szabályozás akkor megfelelő volt ás nö-

velte a szocialista gazdálkodás szinvonalát.
A következő jogszabály az 1963. évi 32. tvr. "az
állami földnyilvántartásról". A földvédelem ás -hasznositás szempontjából azért van jelentősége, mert a Földvédelmi törvénnyel /továbbiakban FT/ kapcsolatos határozatok végrehajtásához szükséges szervezetet horta létre
és látta el hatáskörrel. Az első szakasza az
nyilvántartás létrehozásának

állami föld-

az indokait a következőkben

foglalja össze:
1.§ "..•

a földek rendeltetésszerü használata, ellenőr-

zésének a terület rendezésének, az üzemi földnyilvántartás vezetésének, továbbá a földdel kapcsolatos egyes
pénzügyi kötelezettségek megállapitásának az alapja."
Ezzel az egységes nyilvántartással sikerült biztositani az országos adatszolgáltatási és statisztikai
munkát.
1964-re az FT már gyakorlatban funkcionált. Ekkorra derültek ki olyan hiányosságai, amelyeket orvosolni
kellett. Ezt szolgálta az 1003/1964./II.22./Korm.sz.hat.
"a mezőgazdasági müvelésre alkalmas földterületek hatékonyabb müveléséről." Általánosságban szigoritott akorábbi rendelközéseken. Előirta többek között, hogy a
müvelési ágváltoztatás csak előzetes kérelemre engedélyezhető. 1961-ig visszamenőleg felülvizsgálást rendelt
el az FT szabályainak az érvényesüléséről. A parlagon

N\
"*gft.....omewmw
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hagyást szigordbban szankcionálta, mint az Fr,
mert
ezen a . területen nom bizonyult elegendőnek a.korábbi
szabályozás.
1965-ben 3 g-al kiegészitették az FT-t, az 1965.

évi 19. tvr-el. /i'Az 1961. évi VI.

tv. kiegészitéserről."/

A kiegészités szigoritott egyes szankciókon.

Kimondta,

hogy a magánszemélyek tulajdonában lévő, felhivAs elle-

nére parlagon hagyott

földeket kártalanitás nélkül

állami tulajdonba kell venni.
Ugyanebben a

tárgykörben módositani kell az FT vég-

rehajtási rendeletét. Ezt végezte el a 1971965,4X.24./Korm.
sz.rend.

A rendelet taglalta a kártalanitás nélküli ál-

lami tulajdonba vétel eljárási szabályait. Uj eljárásként ez a rendelet vezette be a határszemlék intézményét.
Az 1967. évi IV.

tv .

"a földtulajdon As a földhasz-

nálat továbbfejlesztéséről" rendelkezik.

A földvédelem

szempontjából ez nem elsődleges. E törvény erősitette az
állami és a szövetkezeti tulajdont,

ezáltal a nagyüzemi

gazdálkodást mozditotta elő.
A 1771968./1V.14./ Kormányrendelet "az egyes sza-

bálysértésekről" szól. Ennek a IV. fejezete a mező ' erdő-és vizgazdálkodási szabálysértésekkel foglalkozott.
E fejezet 11. cime kifejezetten a földvédelmi szabálysértésekkel foglalkozik. Az ilyen szabálysértéseket négy
csoportba osztja:
a/ a mezőgazdasági rendeltetésü

föld jogtalan ki-

vonása;
b/ mezőgazdasági rendeltetésü föld müvelésének az
elmulasztása;
c/ talajvédelmi kötelezettségek elmulasztása;
d/ földrendezés akadályozása.
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A szabályok megsértése esetén

3 000, Ft
-

pénzbirr,Lg

kiszabását teszi lehetővé. Az elvi szabályozás helyes
volt, a hiba az volt, hogy nem alakult ki

egységes Gya-

korlat az alkalmazása terén.
A 18/1968. /V.23./ MEN-ÉVM rendelet "az egyes állatni tulajdonban lévő külterületi földek értékesitéséről illetőleg használatba adásáról". Ez a rendelet a

tanácsi kezelésben lévő állami tulajdond földekre vonatkozott, amelyeket nagyüzemi módon nom lehetett hasznositani. Ezért próbálkozott a rendelet más megoldást
javasolni, mégpedig haszonbérbeadást illetve értékesitést. A földhasznositás ilyen problémáit csak a

városok-

hoz közeleső, exponált helyeken oldotta meg, a nehezen
megközelithető területek továbbra is müveletlenek maradtak.
Az 1969. évi

3.

tvr.

"az FT egyes rendelkezéseinek

a módositásáról szól." E tvr módositotti az FT 5.

és 11.
Megszigoritotta a földkivonás engedélyezését, még-

pedig ágy, hogy három szempontot irt elő a földhaszná-

16k számára:
rossz minőségii földeket kell elsősorban igénybe
venni;
- a lehot6 legkisebb területet kell felhasználni;
a legkevésbé zavarva a mezőgazdasági termelést.
A kivehető terület mennyisége lapján is szigoritotta
az FT-t.
A 13/1971. /X11.4.7 Mi31 rendelet "a földhivatalok
feladatairól, hatáskörükről és hatósági jogköréről rendelkezik". Az 1.§ b/ pontja egyértelmüen a földhivatalok hatáskörébe utalja a földvédelem és -hasznositás

- 399-

kérdését. Ez

korábban a tanácsok igazgatási osztályai-

nak a hatáskörébe tartozott. 1972-ig az a felemás helyzet uralkodott, hogy két hatóságnak egymást átfedő hatásköre volt ezekben a kérdésekben, mert ez a rendelet
ugyan a földhivatal hatáskörébe utalta, de nem vette ki
a tanácsok hatásköréből semi.
Ezt az átfedést szüntette meg a 29/1972. /X.4./ MT.sz •
rendelet "az egyes

tanácsi hatáskörök módositásáról".

Kivette a tanácsok kezeléséből a földvédelem kérdései-

nek intézését. A rendezés azonban felemás maradt, mert
a földhasznositást kérdését továbbra

is a tanácsok ügy-

körében hagyta. Ezt csak a következő évben rehdezték .
A 8/1973, /II. 28.7 MT rendelet "egyes tanácsi ha-

táskörök módositásáról" szól. Ezzel a rendelettel a földekkel kapcsolatos összes probléma a földhivatalok hatáskörébe került At.

A 28/1974. /VI.22./ MT rendelet "a tanácsi kezelésben levő belterületi állami földek mezőgazdasági haszno-

sitásáról"

a kezelő tanácsok kötelezettségévé

teszi a

területeik müvelését. E hasznositásokhoz a rendelet indoklása a következő utasitásokat adja: A hasznositás
történhet magánszemélyek számára történő haszonbérbeadás,
illetve

tsz-nek történő használatba adás dtján. A magán-

személynek történő haszonbérbe adásnak sólyos korlátja
volt az, hogy csak rövid időre kötötték meg a szerződést

/általában csak egy gazdasági évre/.

Igy ezeken a

terü-

leteken sem beruházni, sem telepiteni nem volt érdemes.
Ezzel a 15 éves szakasszal lezárult a földvédelem

és földhasznositás jogi szabályozásának történeti része.
Az 1976 után kezdődő szakasz, amely tart napjainkban is,

taw nem történet, hanem a jelenlegi szabályozás része.
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IV. fejezet

A FÖLDVÉDELEM

És

JOGI

A földvédelem és

A FÖLDHASZNOSITÁS JELENLEGI

SZABÁLYOZÁSA

-hasznositás jelenlegi jogi sza-

bályozásának alapelveit az MSZMP XI.

Imngrosszusa hatá-

rozta meg. Az itt megfogalmazott alapelveket szem előtt
tartva indult meg az a

jogi reform, amely alapjaiban m6-

dositotta a földvédelem és -hasznositás szabályait. Az
alábbiakban elemzem e jogszabály-reform fontosabb állomásait, dgyl hogy közben áttekintem az egyes szabályok
tartalmát is.
A reform Úgy történt,

hogy az 1961. évi VI.

tv -t

hatályban fenntartották, de lényegesen médositották az
1977. évi 25.

tvr-rel, ás ezek végrehajtási rendeletet-

volta 38/1977./X.12./MT.sz .r-tel ás a 33/1977./X.12./MÉM sz.rtel. Összefoglalták és rendszereztók a korábbi módosité-

sokb61 az áj elveknek megfelelő részeket (is ezt egységes
szerkezetbe foglaltók.

A médositások ellenére ai FT

rendszere változatlan maradt, tehát a történeti részben
megismert elrendezés ma is hatályos.
A leglényegesebb módositások,

amelyek igy bekerül-

tek a tv-be, a.következők voltak:
a/ Müvelési kötelezettség elmulasztása esetén in-

gyenes állami tulajdonba vétel;
b/ Nagyüzemek esetében müvelési kötelezettség elmulasztása esetén térités nélküli elvonás;
c/ Személyes felelősség a fenti esetben a gazdaság
vezetőjével szemben;
d/ Földkivonás kérdésében szabályozta az engedélyezési rendszert.

—
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Ezek a módositások mind szigoritás irányába mutatnak.

A következő jogszabály, ami a reform keretében
született, az 1976. évi II. tv . "a környezetvédelemről",
Ez a tv átfogja az emberi környezet védelmének egészét.
Ennek egyik része a földvédelom. Ez a jogszabály csak
általánosságban tekinti át a kérdést, jelentősége abban, 611, hogy az adott témakörben mint "alaptörvény"
funkcionál.
Ekkor módosittták az 1976. évi 23. tvr-rel "a földrendezésről" szóló korábbi szabályokat. A végrehajtási
rendelete a 29/1976VIX;2./MÉM.sz.nLényegesen kibővitette a földrendezés körét. A korábbi jogszabály a rendezésnek három fajtáját ismerte, ez már öt rendezési
formát tart nyilván. Megmarad a korábbi három forma és
ehhez két áj kapcsolódik. Ez a kettő:
- üzemek közötti,
- üzemen belüli.
Mindkettő a lehető legracionálisabb földkihasználást teszi lehetővé a gazdaságoknak. Általános jellemzője az-dj szabályozásnak, bogy
lehetővé teszi a rendezés folyamatosságát ás dinamikusságát;
a korábbi tdlzott szigoráságon enyhit;
—a korszerü agrotechnikának megfelelően elősegiti
a nagy táblák létrehozását.
Igy ez .a tvr . jelenleg teljességgel megfelel a modern gazdálkodás 4s a földvédelem•és -hasznositás támasztotta követelményeknek.
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Az di szabályozókhoz hozzá kellett igazitani a korábban már megreformált ingatlannnyilvántartást. Ennek
jegyében született a 2/1977/ 1.10./ MIM rendelet és a

47/1977./XII.28,411M rendelet.
Az 1976 77. évi reformoiC lényeges része volt az
-

1976. évi 33. tv.

"a tartós földhasználatról". Ennek

a teljesen éj intézménynek a létrehozását az indokolta, hogy a tanácsi kezelésben, vagy szövetkezetek tulajdonában lévő nagyüzemileg nem hasznositható részein, ahol korábban haszonbérbeadás volt, most igy hasznositsák. Mint már ismertettem,a haszonbérbeadásnak

i-

gen sok nogativuma volt, többek között az, hogy csak
egy gazdasági évre adták, ezért nem volt közkedvelt.
Elidegenitésére a jogi megkötések miatt szintén nem
volt mód, igy e területek általában parlagon maradtak.
Ezen a helyzeten próbált segiteni a jogszabály. A tartós használat lényege, hogy egy összegben megfizetett
használati dij fejében 50 évre használati jogot szerzett e terület felett. Erre a földre épiteni is lehet

és örökithető is. Jelentősen csökkentette a parlagföldek mennyiségét, de a kérdést teljes egészében megoldanihibái miatt, akkor még nem tudta.
Ekkor születtek meg a földspekuláció megakadályozását célzó, a földvédelem és -hasznositás szempontjából kisebb jelentőségü rendeletek, mint az 1977. évi

27. tvrés végrehajtásáról a 36/1977./XI.3./ mat rendelet, amely a "mező- és erdőgazdasági ingatlanok forgalmáról" rendelkezett. Részletesen szabályozta ezeknek
területeknek a magánszemélyek közötti

forgalmát, ismer-

tette a tulajdoni kolittozásokat.
Hasonló céllal adták ki a 39/1977/X. 12 ./MT rends-

-
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lotet, amely . 11 az• állami elővásárlásról" rendelkezett. Ezeket a szabályokat csak a teljesség kedvéért soroltam
itt fel, a földvédelem és -hasznoSitáS kérdéskörében csak
közvetett jelentőségük van..
41- 4•ent emlitett szabályok.1970 -. január l-én hatályba.léptek. A gyakorlat során merültek

olyan problémák,

amelyeket a megalkotáskor még new lehetett előre látni.
Ezeknek a kiküszöbölése volt szükséges. Ezek nem érintet-.

.

ték a korábbi szabályozásók . alapjaitsupán - egyes rész1
letszabályokat módositottak. - Ezeka MÓdositások a következők Voltak:
Az 1979..évi'32. lArt -na'föld'eédelem kérdésében"módoi
.
sitotta a korábbi szabályokat. Az alapvető jellemzője en-

' nek a.változtatásnak a ctigoritás volt.
A Mezőgazdasággal nem foglalkozó, de földhasználó
szervek felé Müvelési . kötelezettséget irt elő;
Azoma területeken, ahol ez now is lehetséges /pl.
gátak, árokpartok ‚stb.! ott gyommentesitési kötelezettséget irt elő; .
Magánszemélyek tekintetében viszont enyhitett anynyibanOlogy a parlagon hagyás esetén csak akkor
kellett állami tulajdonba venni, ha a folróhatóság
fennállti
'.:LétrehoZta az án. időleges igénybevétel intézményétj.
Uj fogalomként létrehozta a beszámitás intézményét,
amelynek a lélayege az, hogy a földet igénybevevő
más parlagterilletet visszaállit,

a kivont helyett

nem kell téritési dijat fizetnie;
I
,Az utolsó módosiiás, amely sok vitát váltott ki
az, hogy tij mÜvelósi ágként kerültek nyilvántartás..

-
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ba a halastavak. Ezután tehát a halastóvá Atalakitott területeket nem kell termelésből kivontnak tekinteni, de a téritési dij felét továbbra
is meg kell fizetni. Továbbra is vitás kérdés
maradt az erdőteIpités kérdése, amely jelenleg
is földkivonásnak minősül. Véleményem szerint az
erdőt is müvelési ágként kellene nyilvántartani.
Ezt a következők indokolják:
a/ az erózió és a defláció.veszélyeztette területeken gazdaságosan nem lehet kultúrnövényeket
termelni. Az erdőtelepités megóvná ezeket a
földeket a minőségi romlástól;
b/ vannak olyan gyenge talajok, amelyek egyéb módon nem hasznosíthatók gazdaságosan, csak igy;
c/ Magyarország fában Európa egyik legszegényebb
országa. Ezen a helyzeten is javithatna velamit ez a módositás;
d/ természetvédelmi és pihenési célokat is általánosan javítaná ez az intézkedés.
Az ilyen módon való változtatás ellenzőinek csak egyetlen egy hathatós ellenérvük van, az, bogy ugrásszerüen
megnövekedne igy a mezőgazdasági területek erdő müvelési
•

ágba történő áttétele. Véleményem szerint ez a veszély
nem valós, ha figyelembe vesszük azt, hogy a müvelési ág
változtatásához előzetes engedélyezés szükséges. Ezt az
engedélyt a földhivatalok csak akkor adnák ki, ha meggyőződnének arról, hogy valóban népgazdasági érdekeket szolgáló változtatásról Aran szó. A gazdaságokat viszont nem
kötnék anyagi indokok egy olyan területen való gazdálkodfishoz, amelyet gazdaságosabb lenne erdősiteni.

A másik pótlólagos módositits volt az 1979. évi 33.tvr.
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Ezze l . ismét módositották az FT-t. A módósitásök a földtulajdonnal kapCsolatosak ugyan, de mindkét változtatás.
érinti a földhasznositás kérdéseit. A tsz korábban csak
a tagjainak adhatott haszonbérbe földet. Ezen a szabályon enyhitettek tfos bizonyos korlátokkal nem tagoknak •
is adható föld hasTonbérbe. A módositás azért történt,
hogy a parlagterülteket igy is csökkenteni lehessen. A .
tsz-ek korábban calk Szocialista szervezetnek adhattak
el földet. .E tvr ktt kivételt . Allitott fel könnyitésként.
Ezt a jogszabályt tehát .a könnyitések jellemezték.
Ezek a könnyitések a racionálisabb kihasználást tették
lehetővé.

- 406 V. fejezet

A HATÁLYOS FÖLDVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYAKORLATI

tRVÉNYESOLgSE

Az előző fejezetben megismertük a jelenlegi szabá-

lyozást, ebben a részben ennek az alkalmazását vizsgáljuk,meg.
Az

1978. január 1-én hatályba lépett szabályok

sok olyan kérdést nyitva hagytak, amit később a jogal-

kalmazáS során kellett megoldani. Ebben a tekintetben
komoly feladat hárult a községi szakigazgatási szervekre, a járási-városi földhivatalokra,

amelyek elsőfokú

hatóságként jártak el. A már korábban bevezetett tavaszi és Őszi határszemléken kellett ellenőrizni egy-egy
adott területet. Az ellenőrzés kiterjedt mind a magán-

személyekre, mind a szövetkezetekre. Ez évtől pedig már
az egyéb földhasználókra

is.

A gyommentesitést előiró új
feladatokat adott ezeknek az

rendelet pedig ismét

intézményeknek.

hogy •zt a munkát is ol tudják végezni,

Ahhoz,

jelenleg az ü-

zemi földnyilvántartások elkészitését végzik. Igy a
gyommentesitésről szóló rendelet végrehajtásában jelenleg türelmi időt kaptak azok a
ilyen területük van-a

földhasználók, akiknek

felmérés befejezéséig.

A legtöbb problémát a müvelési kötelezettség nem

teljesitése okozza. A már emlitett első fokon eljáró
szervek tevékenysége 3 lépesőből áll:
a/ Az első tavaszi határszemle minden év áprilisá-

ban. Ekkor a parlagon maradt területek tulajdonosait felszólitják, hogy 30 napon belül müvelljékmeg földjüket;
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A második határszemle 'május végén zajlik le,
amikor megállapitják, hogy eleget tett-e a tulajdonos a korábbi felszólitásnak'
c/ Ha nem tett eleget, meginditják az állami tulajdonbavé teli eljárást.
Vizsgáljuk meg, hogy milyen volt a helyzet ezen a
téren Csongrád megyében az elmúlt évben!

A tsz-ekkel szemben 1978-ban még nem éltek a birságolás lehetőségével a földhivatalok, mintegy próbai-.

.

dőt hagyva a gazdaságoknak arra, hogy megismerjék az
tij szabályozást.

1979-ben azonban már teljes mértékben .

alkalmazták a jogszabályok adta lehetőségeket. A megyében öttömösön, Pusztamérgesen és Rtizsán voltak a legsel
lyosabb problémák. E három községben 4 szövetkezetek vszetőit is pénzbirsággal slijtották a parlagon hagyott területek miatt. Ez a birság 5 oop Ft-ig terjedt.
A vállalatok viszonylatában kedvezőbb a helyzet._
Itt ugyanis csak A mezőgazdasági müvelésre alkalmas területek kérdésében merült fel probléma. 1979-ben a Sze. gedi KISZÖV egy külterületi raktárának parlagtmrületéért
fizetett birság t. '
A tanácsok földhasználatával viszont igen komoly
problémák merültek fel a megyében. Abból kell kiindulni ennél a kérdésnél, hogy a magánszemélyektől állami
tulajdonba vett területek milvelését a tanácsoknak kell
megoldani. Az ilyen módon állami tulajdonba került földek mennyisége évről évrenő. Ezek a területek általában
szétaprózott, rossz minőségü földek, amelyekkel a tanács
sem tud mit kezdeni. Tehát

az állami tulajdonba vétel

nem oldott meg semmit, mivel a föld igy is megmiiveletlen

marad. 1979-ben ebben a kérdésben részletes vizsgálatot
tartott a KNED Csongrád megyében.

E vizsgálat eredményei

alapján a Megyei Földhivatal elmarasztalta a mórahalmi,
a kiszombori,

a mindszenti és a csongrádi tanácsot.

A

Mórahalmi Községi Tanács titkárát fegyelmi Liton elbocsátották, mivel itt voltak a legkirivóbbak a mulasztások.
A vizsgálat és az utána következő szigoré intézkedések

nyomán már az idén javulás tapasztalható e téren: A Javulás azonban nem általános. Csongrád környékén a taná-

csi kezelésü földek közül az idén is 15-20 hektár maradt
parlagon.
A tanácsok mindennel megpróbálkoznak annak érdekében, hogy müvelőt találjanak ezekre a földekre /a tanácsi dolgozóknak kedvezményes téritési dijórt hétvégi
telket juttatnak, más személyeknek is a

tartós haszná-

latbevételi dijnak csak egy részét kell megfizetni/.
Mégis, a városoktól messze eső, esetleg rossz földekre
még ilyen kedvező feltételekkel sem találnak müvelőt.
Végső esetben a tanácsok erdőt telepitenek ezeken a területeken, ami azonban jelenleg földkivonásnak minősül.
Erre azonban csak több évi parlagonhagyás után kerül sor.

A magántulajdonban lévő földekkel is sok a gond.
Egyre gyakoribb eset nemcsak a megyében,

hanem országo-

san is, hogy magánosok elhagyják földjüket.
elvi probléma

merült fel,

Itt az az

hogy a földhivatalok nem tud-

ták kihez intézni a felszólitást a müvelés teljesitése
érdekében. 1980-ig az a felemás gyakorlat volt, hogy a
tanácsi hirdető táblán függesztették ki annak a felszólitást, akinek a hollétéről nem tudtak.

1980. január 1-

-től ilyen esetekben kirendelt ügygondnok jár el az ismeretlen helyen tartózkodó, vagy teljesen ismeretlen
tulajdonos érdekében.
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A magántulajdonban lévő, meg nem müvelt területeknek azonban az a nagyobb csoportja, ahol ismert a tulajdonos. Ezekben az esetekben általában nines szó akkora földterületekről, mint a nagyüzemek esetében, azonban itt az általánosabb ez, hogy a tulajdonosok "vérre
menő" küzdelmet folytatnak a korábban nem miivelt földjükért. 1979-ben 88 esetben hortak elsőfokú határozatot
bizonyos területek állami tulajdonba vételéről a milvelési kötelezettség nem teljositése miatt. /Ezek csak azok •
az esetek, amikor a tulajdonos ismert volt./ Ebből a
88-ból a Csongrád megyei Földhivatalnál,

mint másodfokú

államigazgatási hatóságn4 23-at fellebbeztek meg. A
fellebbezésnek területi megoszlása a következő volt:

1 4.

,

táblázat

m.e.: db

Járás

Szeged, Makó
Szentes
Hódmezővásárhely
Összesen

15

5
3
23

A•legnagyobb prIblémák a megyében Makón és környékén merültek fel. A Szegedi Járásbiróságon 1978-ban és
1979-ben hat esetben támadták meg a megyei Földhivatal
határozatát. A hat esetet részletesen megvizsgálva következtettem a birói : gyakorlat alakulására ezen a téren.

- 4 10

-

Arra az alapvető megállapitásra jutottam,

bogy a

biróság nem a látszatot kivánja szolgálni azzal, hogy
állami tulajdonba veszi a földet csak azért, hogy a
törvények maradéktalanul érvényesüljenek. Az elbirálásoknál az volt a loglényegesebb szempont, hogy a korábbi tulajdonos akarja-e, képes-e tovább müvelni a földjét. A biróságok már ebben az időben is a felróhatósáw
got tartották szem előtt, annak ellenére, hogy a jogszabály ekkor még nem tartalmazta ezt.

A felróhatóság

vizsgálatát és annak figyelembe vételét csak az 1979.

évi 32. tvr. foglalta törvénybe.
A fent emlitett hat esetbőla biróság ötnél ágy
döntött, hogy a volt tulajdonosnak vissza kell kapnia
a földjét.
Az alábbi táblázat pedig azt mutatja, hogy milyen •
a foglalkozási megosgiásuk a pert inditó személyeknek:
15. táblázat

Élethivatásszeriien mg, Egyéb
foglal
dolgozó
kozásil
egyéni
gazdálk.

tsz
tag

3

2

-

-

-

1

Pernyertes
/vissza-kapta a
földet/
Pervesztes
/Allami tul.került/

Jelentős az a tény, hogy az egy elutasit6 itélet az
egyéb foglalkozási kategóriába tartozó /kisiparos/ fog-
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lalkozású személyt érintette.

A fennmaradó öt személy-

ből négyen közvetlenüla mellett a föld mellett laktak,
amit new müveltek met). A kimentési okok között első helyen az egészségügyi okok álltak. Jellemző adat az is,

55 éves kort meuhalad46 éves volt. Az egészségi álla-

hogy a hat személy közül négy az
ta és a legfiatalabb

pot mellett az egyedüllét, az anyagi nehézségek és a
bérbeadás körüli p/oblémák szerepeltek még indokként.
Az utolsó vizsgálati szempont az t hogy az ügyek
mely fokon váltak jogerőssé. A

6 ügyből 2 első fokon

jogerőssé vált, mig 4 - et megfellebbeztek. Az alábbi
táblázatból megállapithatjuk, hogy mely fél volt a fellebbező, és hogy a másodfokú biróság milyen döntést hozott az elsőfokú itélettel kapcsolatban.

16. táblázat

Ki fellebbezett?

A másodfokú döntés az elsőfokú itéletet
megváltoztatta

helybenhagyta

Tulajdonos

-

1

Földhivatal

-

2

Mindkettő

•

1

Összességében a következőket állapitottam meg a megyei birói gyakorlatról: ahol a biróság a leghalványabb
reményt látta arra, hogy a tulajdonos müvelni fogja a
földjét, ott hatályo n. kivül helyezte a földhivatal határozatát. Ezt a birói gyakorlatot csak alátámasztották az
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1980. január 1-6n hatálybalépett módositások.
A Legfelsőbb Biróság is foglalkozott a kérdéssel,
és elvi jelentőséggel megállapitotta:

"A törvény a va-

lóságos igények kielégitését, a gazdaságosan hasznositható területek müvelését - az éeszerü gazdálkodás követelményeinek megvalósitását kivánja szolgálni, nem pedig a látszatot." Azt hiszem, hogy ennél tömörebben,
érthetőbben nehéz lenne összefoglalni az 1976-ban elkezdett reformok célját és lényegét.
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