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ELŐSZÓ 

 

A SZIE GTK Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézetének hallgatói 

konferenciája a „Gazdaság és jog” címet viseli. Jog és gazdaság kapcsolatáról SÁRKÖZY 

Tamás évtizedekkel ezelőtt, a Gólyavári esték című sorozatban tartott előadásán úgy 

vélekedett, hogy „a jog ugyan visszatükrözi a gazdaságot, de sajátos módon átírja, részben 

leegyszerűsíti, részben gazdagabbá teszi azt”.  

Napjainkban általánosan elfogadottá vált az a nézet, hogy a jog feladata a gazdasági életben 

nem korlátozódhat arra, hogy pusztán „jogi formába öltse” a gazdaságpolitikai 

elgondolásokat. A sajátos jogi törvényszerűségeket azonban figyelembe kell venni a 

gazdaságpolitikai koncepciók kialakítása és a döntések meghozatala során is. Ennek az 

eltérő szemléletmódnak egyik tipikus megnyilvánulása, hogy amíg a közgazdasági 

gondolkodás inkább folyamatcentrikus, addig a jogi szabályozás kiindulópontja az 

alanycentrikusság, hiszen elsődlegesen a gazdasági szereplők magatartását kívánja 

befolyásolni. Ezt a szemléletmódot közvetlenül is igazolják a mezőgazdasági őstermelők 

státusáról szóló, valamint a vadásztársaságok és horgászegyesületek működésének néhány 

aktuális kérdését érintő előadások. 

A jog a gazdasági életben csak akkor töltheti be szerepét hatékonyan, ha együtt halad a 

gazdasági viszonyokban bekövetkezett változásokkal, rugalmasan alkalmazkodik a 

megváltozott feltételekhez. Ezt a változást, dinamizmust gyakran gazdasági érdekek 

mozgatják, hiszen az egyes társadalmi csoportok cselekvését az anyagi érdekviszonyok 

befolyásolják a legerősebben. Az új földforgalmi törvény változásai, a Nemzeti Földalap 

vagyonának hasznosítására vonatkozó új kormányzati elképzelések, valamint a 

mezőgazdasági termékértékesítési szerződések megkötéséhez kapcsolódó kötelező 

előírások és agrárkamarai ajánlások megjelenése ezt a dinamizmust kívánja szemléltetni. 

Ha a gazdaság által vezérelt cselekvések összeütköznek a jog előírásait érvényesítőkkel, 

akkor aszerint, hogy melyik bizonyul erősebbnek, vagy a gazdaság szab határt a jog 

érvényesülésének, vagy a jog állít korlátot a gazdaság kibontakozása elé. Ezt a sajátos 

versengést szemléleti az élelmiszerpiaci szereplők közötti gazdasági összefonódások 

piactorzító hatásainak vizsgálatáról szóló előadás. 

A jog – figyelemmel a gazdaság hagyományos, szektorális felosztásához –, a legtöbb 

területen új jogintézmények bevezetésével igyekszik a gazdaság fejlődéséhez biztos támaszt 

nyújtani. Erre szolgálnak példaként a turizmus ágazatának speciális célterületeiről szóló 

előadások. 

A konferencia szervezői őszintén remélik, hogy a rendezvény képes lesz felvillantani a 

gazdasági élet és a jogi rend e sokszínű kölcsönhatásának néhány fontosabb elemét, és nem 

utolsó sorban hozzásegíteni a Tudományos Diákköri munkában aktívan részt vevő 

előadókat a szakmai és gyakorlati tapasztalatszerzéshez. 

Mindezen célok eléréséhez sok sikert,  

eredményes tanácskozást kíván: 

           a szerkesztő 
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FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK AZ AGRÁRSZFÉRÁBAN 

TÓTH ZSÓFIA 

Kulcsszavak: önfoglalkoztatás, munkaviszony, idénymunka 

Bevezetés 

Az agrárium Magyarország és talán egész Európa egyik legfontosabb gazdasági ágazata. 

Létfontosságúnak is mondhatjuk, hiszen ezáltal termelődik ki társadalmunk számára a 

megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer, és ezen felül tömegeknek nyújt 

megélhetési lehetőséget is. A mezőgazdaság ágazatában a foglalkoztatás szempontjából 

– alkalmazkodva differenciáltabb termelési-vállalkozási formákhoz – több típusú 

jogviszony létezik, mint a gazdaság egyéb szektoraiban.  

Jelen előadás célja, hogy részletesen bemutatásra kerüljenek a magyar mezőgazdasági 

szektor jellemező foglalkoztatási formái, illetve az ezekhez kapcsolható gazdasági 

szervezetek. Az önfoglalkoztató jogviszonyok körébe a mezőgazdasági őstermelő, az 

egyéni vállalkozó, a családi gazdaság és a gazdasági társaság személyesen közreműködő 

tagja sorolható. A versenyszféra legelterjedtebb, tipikus foglalkoztatási formája a 

munkaviszony, ennek egy speciális, atipikus formája az egyszerűsített foglalkoztatás 

körében szabályozott mezőgazdasági idénymunka. Az ezekre a jogviszonyokra 

vonatkozó hatályos törvények és rendeletek részletesen is bemutatásra kerülnek oly 

módon, hogy minden érintett számára megfelelő információt nyújtson, és segítsen 

eligazodni a különböző jogviszonyok értelmezésében. 

Az előadás központi részében dokumentumelemzést végeztem a különböző 

foglalkoztatási formákra vonatkozó jogszabályok vizsgálatával. Rövid kitekintést adok 

a nemzetközi hasonlóságokra és különbségekre, valamint statisztikai adatokon keresztül 

mutatom be a foglalkoztatottak számának alakulását nemzetgazdasági szektorok szerint. 

A Szent István Egyetem Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatójaként 

fontosnak érzem, hogy segítsek a fiatal pályakezdőknek a különböző munkaerő-piaci 

információk megszerzésében. Mivel az egyetem igen nagy agrárképzési múlttal 

rendelkezik, jelen előadás a leendő mezőgazdasági szakemberek számára nyújthat 

hasznos információkat. 

Eredmények 

Amikor a mezőgazdaságban dolgozókról beszélünk, elsőként az őstermelők kerülhetnek 

középpontba. A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó előírásokat a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a 436/2015. (XII. 28.) 

Kormányrendelet tartalmazza. Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16. életévét 

betöltött személy, aki a tevékenységére nézve nem egyéni vállalkozó magánszemély, és 

aki saját gazdaságában mezőgazdasági és elsődleges feldolgozású élelmiszeripari 

termékek előállítását végzi. Ugyancsak mezőgazdasági őstermelőnek minősül a családi 

gazdálkodó magánszemély (amennyiben szintén nem egyéni vállalkozó), és annak a 

családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is. 
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Természetesen egyszerűen egyéni vállalkozóként is van mód arra, hogy mezőgazdasági 

tevékenységgel biztosítsuk a megélhetésünket. Az egyéni vállalkozások működését a 

2009. évi CXV. törvény szabályozza. Egyéni vállalkozó bárki lehet, aki cselekvőképes 

és elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen a megyei (fővárosi) 

kormányhivatal járási hivatalában nyilvántartásba vételét kéri. Az egyéni vállalkozó 

gazdasági tevékenységét üzletszerűen – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés 

céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett – folytatja.  

A családi gazdaság olyan gazdálkodási forma, mely legalább egy családtag teljes 

foglalkoztatásán, és a többi családtag közreműködésén alapul. Tevékenységüket a 

326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet szabályozza. A gazdálkodó család tagjai 

életvitelszerűen folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, azaz mezőgazdasági és azt 

kiegészítő tevékenységéből származik éves jövedelmüknek legalább 50%-a. A családi 

gazdaság vezetőjének rendelkeznie kell őstermelői igazolvánnyal, de lehet 

mezőgazdasági egyéni vállalkozó is. 

Gazdasági társaságokra, illetve a társaságban személyesen közreműködő tagra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. vonatkozik. A gazdasági társaság üzletszerű 

közös gazdasági tevékenység folytatására a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott 

jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás. A tagok a nyereségből közösen 

részesednek, és a vesztességet közösen viselik. A közreműködő tag a többi taggal és a 

társaság szerveivel köteles együttműködni. 

Az önfoglalkoztatónak minősülő jogviszonyok után bemutatásra kerül a 

mezőgazdaságra legjellemzőbb atipikus foglalkoztatási forma, a mezőgazdasági 

idénymunka Az egyszerűsített foglalkoztatásokról szóló 2010. évi LXXV. törvény az 

egyszerűsített módon létesíthető munkaviszonyok körében a mezőgazdasági 

idénymunkát is szabályozza. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott 

időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, 

amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag 

abban az időszakban vagy időpontban. 

Az európai országok közül Olaszországban és Németországban is kiemelt figyelmet 

szenteltek a mezőgazdaságban dolgozók munkavállalási jogviszony-formáira. 

Olaszországban a mezőgazdasági kisvállalkozások körén belül a családi munkaerőt 

felhasználó közvetlen termelő csak az lehet, akinek éves munkaideje legalább 

egyharmad részben az üzem működtetéséhez kapcsolódik, hozzáadva a családi 

közreműködésből adódó munkaerő-lekötést is. Ez a forma hasonlatos a magyar 

mezőgazdasági őstermelőkéhez. Egy másik kategória, szintén Olaszországban, a 

professzionális mezőgazdasági vállalkozó, mely státus elnyeréséhez a munkaerőlekötés 

igazolt mértékén kívül szakmai képesítés és legalább 50%-os mezőgazdasági árbevétel-

arány is szükséges a sajátüzemi termelésére vonatkoztatva. Ilyen szakmai képesítés 

előírása szintén fellelhető a magyar családi gazdaságok tekintetében. Németországban 

a mezőgazdasági üzemek gyakran családi közös tulajdonban vannak, ez azonban már a 

magyar szabályozástól eltérő, kötöttebb forma. Lényege, hogy a közös tulajdonon belül 

a családtagok tulajdoni hányadrészei csak korlátozottan forgalomképesek.  
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Következtetések, javaslatok 

1. A mezőgazdasági szférában a foglalkoztatási viszonyok skálája szélesebb. Az 

élelmiszerellátás stratégiai jelentőségű, illetve a mezőgazdasági termelésben a 

szezonalitásnak jelentős szerepe van, ezekre is figyelemmel a jogalkotó rugalmasabb 

foglalkoztatási formákat biztosít. 

2. A jogalkotó szervek kedvező feltételekkel igyekszenek egyszerűbbé tenni a 

mezőgazdasági foglalkoztatást, ezzel is növelve a magyar agrárium 

versenyképességét. 

3. A külföldi példák is azt mutatják, hogy az agrárszféra foglalkoztatáspolitikáját 

speciális jogszabályokkal célszerű szabályozni. Érdemes lenne hasonló 

mezőgazdasági adottságokkal rendelkező országok jogszabályi rendszerét is 

megvizsgálni, és összehasonlítani a magyar módszerrel. 

Felhasznált források 

Kovács László, Orlovits Zsolt (2014): A mezőgazdasági üzemszabályozás adaptációs lehetőségei 

nyugat-európai modellek alapján. Gazdálkodás, 59.évf. 2.sz. 127-141. p. 

436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról 

2009. évi CXV törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 

326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet a családi gazdaságok létrehozásáról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 
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AZ ŐSTERMELŐI STÁTUS SZÍNE ÉS FONÁKJA 

 

SUSZTER EDINA – ZSÉDELY NOÉMI  

 

Kulcsszavak: őstermelői igazolvány, chipkártya, kisüzemi gazdálkodás 

 

Bevezetés 

A korábbi, 1996-os rendeletet, amely a mezőgazdasági őstermelőkre és kistermelőkre 

vonatkozott, valamint az eddig hatályban lévő hagyományos igazolványokat felváltja 

majd egy új chipkártyás rendszer. A módosítással az olyan őstermelőket kívánják 

kiszűrni, akik visszaélnek az igazolványokkal. A leggyakoribb visszaélés-típus a lejárt 

igazolványokkal való árusítás, illetve hogy saját termékként próbálják értékesíteni a 

máshonnan felvásárolt árukat. Előfordul, hogy valótlan nyilatkozattétellel váltották ki 

az őstermelői igazolványt, továbbá az őstermelői adókedvezmények kihasználása is 

rendkívül gyakori. A rendszer bonyolultsága, a bürokrácia miatt sajnos sok becsületes 

őstermelő is rákényszerül a kiskapuk kihasználására. 

Győrffy Balázsnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének nyilatkozata szerint 

az új szabályozás célja a kisüzemi gazdálkodás fehérítése, hiszen tapasztalatuk szerint 

az őstermelői igazolványokat használók egy része ténylegesen nem is foglalkozik 

termeléssel, ami a valódi őstermelőket nagyon kedvezőtlenül érinti. A NAK a 

chipkártyás rendszer kiépítéséhez jelentős informatikai beruházást hajtott végre, 

amelynek fő célja az adminisztrációs terhek csökkentése és az ellenőrzések 

hatékonyságának növelése. Az elektronikus rendszer által ugyanis az ellenőrzési 

jogkörök kibővülnek, ezzel is növelve a jogkövető őstermelők versenypiaci pozícióját. 

A NAK feltételezi, hogy az új rendszerrel megszűnhet számos visszaélés, mint például 

az, hogy az őstermelők ugyanazt a terméket azonos helyen és időben őstermelőként és 

egyéni vállalkozóként is értékesítik. 

Kutatásunk keretében arra kerestük a választ, hogy hogy ezzel a rendszerrel valóban ki 

lehet-e fehéríteni a gazdaságot, és a magyar gazdák fel vannak-e készülve egy ilyen 

volumenű változásra. Előadásunkban arra próbálunk rávilágítani az őstermelők 

szemszögéből, hogy miként ítélik meg a kialakuló új rendszer bevezetésének 

hatékonyságát. Kérdőíves felmérésünk során tizenegy őstermelővel és három 

falugazdásszal készítettünk interjút. Megkérdezésünk véletlenszerű volt, és az ország 

több térségére is kiterjedt Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-

Szolnok, valamint Pest megye területéről. 

Eredmények 

Az interjúnk anyaga öt részre bontható. A bevezető, szociodemográfiai kérdéseket az 

őstermelő agrárüzemi kapacitásával kapcsolatos kérdések követték. A harmadik egység 

kérdései az őstermelői státus megítéléséről, a negyedik és egyben legfontosabb része az 

őstermelői szabályozás változásairól, végül az utolsó az üzem öröklésével kapcsolatos 

elképzelésekről szóltak.  
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A megkérdezett gazdák átlagos életkora 41-50 év között van. Többségük már több 

évtizede foglalkozik mezőgazdasággal. A mintában szereplő legfiatalabb gazdálkodó 

azonban mindössze 1 éve, a legtöbb időt mezőgazdaságban töltött pedig már 30 éve 

folytat termelő tevékenységet. Elmondható, hogy az igazolványok típusát tekintve az 

egyéni és a közös őstermelői igazolványok nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg 

a megkérdezettek körében. A mezőgazdasági őstermelői forma megválasztásánál a 

legmeghatározóbb szempont a kedvező adózási és járulékfizetési szabályok 

kihasználása, de előnyt jelent az önálló döntési lehetőség, valamint a vállalkozási forma 

piaci megítélése, presztízse is. 

Kutatásunk alappillérét vizsgálva kiderült, hogy minden őstermelő hallott a változásról, 

miszerint hamarosan a hagyományos igazolványokat felváltja a chipkártyás rendszer. A 

megkérdezett őstermelők közül mindenki támogatja a változást. Az új szabályozás egyes 

részletkérdései tárgyában a következő vélemények születtek. 

Adminisztrációs terhek csökkenése 

Lényeges változás, hogy az elektronikus rendszerben az őstermelők saját és üzemi 

szintű adatait archiválják, így ezek a későbbiekben felhasználhatóak lesznek, és csak 

módosítás esetén lesz szükség új adatfelvételre. Ennek köszönhetően az ügyintézési idő 

a jövőben csökkenthető. A legtöbb őstermelőnek az egyik legnagyobb problémája a 

bürokrácia, a számukra bonyolult, sokszor érthetetlen adminisztratív előírásoknak való 

megfelelés kényszere.  

Gazdák azonosítása 

Visszaélések elkerülése érdekében fontos változás, hogy az őstermelői igazolvány iránti 

kérelmet csak személyesen vagy közokiratba foglalt meghatalmazással, illetve 

amennyiben az ügyfél egészségügyi állapota nem engedi a személyes megjelenést, a 

helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazással lehet előterjeszteni.  

Gazdaságfehérítő hatás 

Az új rendszer legfőbb célja az őstermelői igazolvánnyal visszaélők kiszűrése. Továbbra 

is vannak azonban „kihasználható kiskapuk” a szabályozásban. Az egyik megkérdezett 

falugazdász meglátása szerint az új intézkedések várható „gazdaságfehérítő hatása” nem 

elegendő. Az ellenőrzéseket számos esetben továbbra is ki lehet játszani, mert például 

nincs megszabva, hogy egy gazdasági üzemegységre hány darab őstermelői igazolvány 

adható ki. Ugyancsak közismert probléma családon belül az őstermelői és a vállalkozói 

státus előnyeinek kölcsönös kihasználása annak érdekében, hogy az adófizetési 

kötelezettség a lehető legkedvezőbb legyen. 

Üzemöröklés 

A megkérdezett őstermelők közel háromnegyede szerint fontosabb, hogy igazságosan 

szétosszák a hagyatéki agrárüzemet annak ellenére, hogy az a föld elaprózódásához 

vezet. Legtöbbjük véleménye szerint az örököstársaknak meg kell tudniuk egyezni 

abban, hogy közösen vagy külön-külön vezetik-e tovább a gazdaságot. Ennek 

eredményeként sok gazda nem tartja követendőnek a nyugat-európai mintát, hiszen 

azokban a modellekben az üzemnek általában csak egyetlen örököse lehet, és így 

korlátozódik az örökösök rendelkezési szabadsága. 
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Következtetések, javaslatok 

1. A felmérések alapján a gazdák támogatják a reformokat, alapvetően innovatívak, de 

ahhoz, hogy fel tudjanak zárkózni, megfelelő tájékoztatás lenne szükséges számukra. 

Az új rendszer bevezetésének bonyodalmai ellenére is rendkívül bizakodóak, 

pozitívan állnak a változásokhoz. Vannak olyan őstermelők is, akik tartanak az új 

rendszer bevezetésétől, főként amiatt, mert nincsenek megfelelő technikai 

eszközeik, illetve tudásuk az ismeretek bővítéséhez. 

2. Bővültek a hatósági ellenőrzési jogkörök, de ahhoz, hogy minél több „álőstermelőt” 

ki tudjanak szűrni, elengedhetetlen a folyamatos kontroll. Ennek eredményeképpen 

költségesebb lesz az új szabályozási modell fenntartása.  

3. Alapvetően mindenki támogatja a gazdaság kifehérítését, de a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy sajnos még így is számos lehetőség van a szabályok kikerülésére, 

amely megnehezíti, gyakorlatilag lehetetlenné teszi az eredeti jogalkotói célkitűzés 

megvalósulását. 

4. Az új szabályozás szerint köteles az őstermelő a piaci értékesítés helyszínén 

feltüntetni a következő feliratot: „saját őstermelői tevékenységből származó 

termék”. Ezáltal egyfajta „árujelző” alakulhat ki, amely növelheti a vásárlói bizalmat 

a tisztességesen előállított őstermelői termékek iránt.  

Felhasznált források  

Farkas Alexandra, Lepsényi Mária, Mathlné Kisari Erika (2013): Őstermelők adózása Budapest, 

SALDO 193 p. 

Győrffy Balázs (2016): Fehérítheti az ágazatot az új őstermelői igazolvány, NAKlap, 2016 január-

február 16-17.p. 

Orlovits Zsolt (2015): Őstermelés és ami mögötte van… Túl sok lábon a család Haszon Agrár Magazin, 

9.évf., 9.szám 76-77. p.  

Összefoglaló a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló Kormányrendeletről Magyar 

Dohányújság internetes folyóirat, 2015. [http://www.madosz.hu/news/view?id=10294] 

228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról [www.njt.hu] 

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról [www.njt.hu] 

  

http://www.madosz.hu/news/view?id=10294


13 
 

A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYEI 

A HORGÁSZEGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉRE 

 

BALOGH GÉZA ATTILA 

 

Kulcsszavak: halgazdálkodási jog, horgászat, halászat 

 

Bevezetés 

Az interneten viszonylag ritkán találkozni horgászati témájú cikkel, írással – hacsaknem 

valamilyen szakmai fortélyra, megoldásra vagyunk kíváncsiak –, pedig a 

halgazdálkodási ágazatban közvetlenül és közvetetten is igen sokan érintettek, hiszen 

hazánkban körülbelül 350 ezer horgászegyesületi tag szerepel a nyilvántartásokban. 

Nagy többségük aktív horgász. Velük kapcsolatban az elmúlt 3 évben több olyan 

jogszabályi változás lépett életbe, amely így vagy úgy, de befolyásolta időtöltésüket, 

hobbijukat vagy épp a hivatásukat. 

Az előadás célja ezeket a már megtörtént, illetve a jövőben várható változásokat 

összefoglalni, és egységes keretben megjeleníteni. Ezekben segítségemre voltak 

szakcikkek, összefoglaló dokumentumok, valamint a lőrinci Mátravidéki Erőmű 

Horgászegyesület néhány tagjával folytatott kötetlen beszélgetések.  

Eredmények 

A horgászati tevékenység jogszabályi kerete a horgászegyesületi működés, ezért a 

Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkoztatott változásaival kezdem az 

eredmények bemutatását. Az új Ptk. változásainak köszönhetően a már meglévő 

egyesületek új alapszabály alkotására váltak kötelezetté, az újonnan alakuló 

egyesületeknek pedig értelem szerint az új Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az 

egyesületi tagság tekintetében új elemként jelent meg a pártoló tagság. A pártoló tagot 

a közgyűlésen szavazati jog nem, csak tanácskozási és indítványtételi jog illeti meg. 

Emellett egyesületi tisztségre sem választható a pártoló tag. Fontos változás, hogy a 

tagsági jogviszony nemcsak a tag kilépésével, kizárásával vagy halálával szűnik meg, 

hanem egyesület általi felmondással is megszűnhet. 

Az Országgyűlés 2013. június 10-én fogadta el a halgazdálkodásról és a hal védelméről 

szóló 2013. évi CII. törvényt (továbbiakban Hhvtv.), amely 2013. szeptember 1-jén 

lépett hatályba. A Hhvtv.-t a 2015. évi XLVIII. törvény módosította. Az új törvényben 

a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott a halállomány védelme, megóvása, 

megújulásának biztosítása, az erre alapozható fenntartható használat eszméje. Külön 

kiemeli a törvény, hogy a vízterületeket elsősorban horgászattal kívánják hasznosítani, 

s ez előnyt élvez más használatbavételi formákkal, például a halászattal szemben. A 

Hhvtv. elkülönítve kezeli a halászati és a horgászati tevékenységeket. Ezen felül további 

fogalmakat tisztáz, bizonyos esetekben megengedi a szelekciós halászatot, pontosítja a 

korlátozásoktól történő esetleges eltéréseket, valamint a fogható halak csoportosítását 

is. 
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A legtöbb állami kezelésű halastónál (szakszóval élve: halgazdálkodási vízterületnél) 

2015. december 31-én lejártak a 2000-ben kötött haszonbérleti szerződések. A 

Földművelésügyi Minisztérium 2015. december 31-én kötötte meg azokat a 

szerződéseket, amelynek értelmében 2016. január 1-jétől a Magyar Országos Horgász 

Szövetség, azaz a MOHOSZ kapta meg a legtöbb állami tulajdonban lévő 

halgazdálkodási vízterület haszonbérleti jogosítványait. A MOHOSZ az idén megkapott 

haszonbérleti jogot kiadta a területileg illetékes horgászszervezeteknek, mégpedig 

alhaszonbérleti konstrukció formájában. 

Egyszerűsödött a horgászjegy, valamint a fogási napló adminisztrációja. 2013-tól, az új 

szabályozásra történő átállás miatt már az érvényességet követő év január 31-ig 

érvényesek a horgászjegyek, a fogási napló leadási határideje pedig az érvényességet 

követő év február 28-a. Fontos változás, hogy a fogási naplóba ezentúl a vízterületet 

(akár víztérkóddal) csak akkor kell beírni, ha bekönyvelendő halat is be kell jegyezni. 

2016-tól egyszerűsödik az adminisztráció: az állami horgászjegy hatféle dokumentum 

összevonásával egy 48 oldalas, egységes okmánnyá alakul át. Újdonság a 2014-ben 

bevezetett, úgynevezett turista állami horgászjegy. Ennek lényege, hogy akinek nincs 

horgászvizsgája és/vagy egyesületi tagsága, az is horgászhasson. A horgászjegy csak 

érvényes területi jeggyel használható, a vásárlástól számított 90 napig. A turista állami 

horgászjegy kizárólag egy horgászbottal történő horgászatra jogosít fel. 

A halász-horgász vita végére a pontot a 2015. évi XLVIII. törvény, a Hhvtv. módosítása 

tette ki, ugyanis a módosító rendelkezés értelmében „kereskedelmi célú halászati 

engedély a 2016-os naptári évre, valamint az azt követő naptári évekre nem adható ki”. 

E rendelkezés célja elsősorban az orvhalászat visszaszorítása. Ennek érdekében vezették 

be a halászati őrök és a társadalmi halőrök alkalmazását. Egyes vélemények szerint 

azonban a halászat „betiltása” épp az ellenkezőjét válthatja ki, mint amit el szeretne vele 

érni a jogalkotó. Bár az őshonos folyóvízi vagy természetes tavi hal az összes piacra 

kerülő hal 10%-át tette ki – azaz fogyasztói igény lenne földrajzi árujelzős halakra, pl. 

tiszai pontyra -, ezt legálisan már nem lehet beszerezni, mivel a kereskedelmi halászat, 

mint foglalkozási ág a törvénymódosítással megszűnt. Így viszont megnőhet az illegális 

forrásból származó hal mennyisége. 

Végezetül, jövőbeli lehetséges változásként a halhús általános forgalmi adójának 

csökkentésével foglalkozom. A földművelésügyi miniszter április közepén jelentette ki, 

hogy a halhús áfáját is célszerű lenne 5 százalékra csökkenteni azért, hogy a hal ne 

legyen aránytalanul drága a sertés- vagy a baromfihúshoz képest. Információk szerint a 

kormány már foglalkozik ezzel a kérdéssel, amely 2,5 milliárd forint kiesést jelentene a 

költségvetésnek. 

Következtetések, javaslatok 

1. Az új Ptk. által bevezetett új szabályozási elemeinek beemelése a 

horgászegyesületek alapszabályába véleményem szerint inkább formális lépés volt, 

hiszen az egyesületek életébe nem hozott jelentős változást. 

2. Szükség volt az ágazati szintű törvényi szabályozás megújítására, hiszen sok 

megválaszolatlan kérdés, pontatlan vagy kétértelmű fogalom tisztázódott. 

Véleményem szerint olyan jogszabályi környezet keletkezett a horgásztársadalom 

számára, amely egyértelműen a javukat szolgálja. 
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3. A haszonbérleti szerződések alhaszonbérleti kiadásával kapcsolatban az ígéretekkel 

ellentétben nem ment minden zökkenőmentesen, az azonban kijelenthető, hogy 

tavasz közepére a legtöbb horgászegyesület már megkapta a halászati jogát. Mivel 

az előző, 2000-ben kötött szerződések esetében még az állam adta közvetlenül 

haszonbérbe a halászati jogot, így az idei formula, miszerint az egyesületek a 

MOHOSZ-tól kapják alhaszonbérbe a halászati jogot, véleményem szerint 

kiszolgáltatottabbá tette a horgászegyesületeket.  

4. Az áfacsökkentés egyértelműen javítaná a halpiac forgalmát, hiszen közel 20 

százalékkal csökkenne a hal ára, s ez több ajtót nyithatna a horgászegyesületek előtt. 

Ugyanannyi mennyiségű hal telepítése mellett csökkenthetnék a tagdíjakat, vagy 

változatlan tagdíjak mellett több halat tudnának telepíteni, adott esetben pedig 

változatlan tagdíj és telepítési mennyiség mellett az egyesület javát szolgáló 

beruházásokat, fejlesztéseket valósíthatnának meg. 
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A VADÁSZATI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁSA  
A VADKÁRBAN ÉRINTETTEKRE 

 

TENGELY PÉTER 

 
Kulcsszavak: objektív felelősség, felróhatóság, károsulti közrehatás 

 

Bevezetés 

Az Országgyűlés 2015. november 17-én elfogadta a vadászati törvény újabb 

módosítását, amely jelentőségére tekintettel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény novellájának tekinthető. Az újításra 

a megváltozott vadászati kultúra, illetve vadgazdálkodás miatt volt szükség. A törvény 

megreformálását indokolta továbbá az a nagyfokú változás is, amit az elmúlt 20 évben 

lehetett megfigyelni a természetben. 

Véleményem szerint a vadgazdálkodás külső hatásai közül két szegmensnek van kiemelt 

jelentősége. A vaddal való gépjárműütközés eseteinek, illetve a vadkártérítés 

kérdéskörének. Szinte bármelyik ügyvédi iroda honlapját megnézve azonnal 

tapasztalhatjuk, hogy sokan foglalkoznak ezekkel a területekkel gyakoriságuk miatt. Az 

összefoglaló további részében a vadkárrendezés 2017-től megváltozó előírásaival 

szeretnék foglalkozni – a jellemző jogesetek bemutatásán keresztül. 

Az előadás célkitűzése, hogy bemutassa a jogszabály-módosítás várható hatásait, 

lehetséges következményeit, esetleges hiányosságait. Ehhez összehasonlítottam a 

jelenleg még hatályos, és az új törvényi rendelkezéseket, valamint áttekintettem a 

Hangonyi Zöldmező Vadásztársaság utóbbi években keletkezett vadkártérítéses 

jogeseteit, amelyeket interjúk keretében a vadásztársaság vezető tisztségviselőivel is 

kielemeztünk. 

Eredmények 

A vizsgálat során figyelmemet a törvény módosult szabályaira összpontosítottam. Az új 

szöveget a régivel összevetve kíváncsi voltam arra, hogy az eltérések mennyiben 

módosítják, illetve befolyásolják a vadkárrendezés folyamatát. 

A legtöbb változás a földhasználókat érinti. A törvény teljes szövege 2017 januárjától 

lép hatályba, de egyes előírás-csoportok 2016 januárjától szakaszosan, négy fázisban 

már életbe lépnek. Az egyik legjelentősebb változás, hogy a földhasználót a jövőben 

magasabb kártűrési százalék terheli. Míg jelenleg a földhasználó a kárának 5%-át volt 

köteles elviselni, ez az érték 10%-ra emelkedik. Az emelés magyarázata részben abban 

rejlik, hogy a törvény szerint a vad megújuló természeti erőforrásnak és nemzeti 

vagyonnak minősül. Ezért az a tény, hogy a vad „károsít”, az erdő- és mezőgazdasági 

területeken elfogadható, ebben a vadat korlátozni nem szabad. A vadászlobbinak is 

szerepe van a változásban, hiszen Magyarország híres a jó adottságú vadállományáról, 

amelynek nagysága az elmúlt évben jelentősen megnövekedett, főleg azon vadaké, 

amelyeket a törvény vadként megemlít. Ezen a ponton kiemelést érdemel még az az új, 

földhasználói kártűrést mérséklő szabály, hogy ha a vadászatra jogosult nem teljesíti a 

jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben a gímszarvasra és a vaddisznóra előírt elejtési 
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tervszámokat, akkor a következő vadászati évben a bekövetkezett vadkár teljes 

egészében őt terheli.  

A jogalkotó pontosította a két ellenérdekű fél kötelezettségeit a vitás kérdések 

csökkentésének érdekében. Mivel a vadászati jog gyakorlójának felelőssége a vadkárért 

objektív és feltétlen, általában nem biztosít a vadásztársaság számára kimentési 

lehetőséget a kárfelelősség alól. Ennek ellensúlyozására a földhasználókra is terhet rótt 

a törvény, mert megnövelte és egyértelműsítette kötelezettségeiket a védekezés terén. 

Nem elég az, ha csak a vadászatra jogosult tesz meg mindent a kár elkerüléséért, a 

földhasználónak is aktív együttműködést kell tanúsítania. Amennyiben ennek a 

követelménynek nem tesz eleget, és a törvényben előírt kötelezettségeit elmulasztja, 

nem élhet kárigényével. 

Nagy előrelépés, hogy vitás esetekben kötelező a szakértő elrendelése, viszont a 

szakértőt nem valamelyik fél, hanem az illetékes önkormányzati jegyző rendeli ki. A 

szakértőnek jogszabályban meghatározott módszerrel kell felmérnie a kárt, ami szintén 

új előírás. Korábban számos példa volt arra, hogy nem rendeltek ki szakértőt, hanem a 

kárbecslést maga a jegyző végezte el szakmai tudás nélkül, vagy a két fél közösen 

kísérelte meg felmérni a kárt, és egyezség hiányában fordultak jegyzőhöz. Az is 

„szokás” volt, hogy a szakértőt valamelyik fél rendelte ki az ismeretségi köréből, és ez 

a szakértő az adott fél érdekeinek megfelelően végezte el a kárfelmérést, valamilyen 

meghatározhatatlan módszerrel. Ezt a problémát hivatott rendezni az új törvényi 

rendelkezés, amely kimondja, hogy a jegyző köteles szakértőt kirendelni abban az 

esetben, ha a felek között nem jön létre egyezség. A szakértő a miniszter által 

megállapított módszer szerint köteles a kárt felmérni. 

A pozitívumok mellett néhány hiányosság is fellelhető a módosításban. Az például 

továbbra sem tisztázott, hogy a kártérítést milyen formában kell az érintett feleknek 

rendezniük. Nincs egyértelmű rendelkezés arról, hogy a feleknek a felmerülő kárt 

pénzben kell-e rendezniük, vagy a két fél egyezsége alapján terményben vagy egyéb 

juttatásban, szolgáltatásban is megállapodhatnak. 

Személy szerint hiányosságnak tartom, hogy a törvény nem rendelkezik olyan esetekről, 

amikor nehéz megállapítani a vadkár felelősét. A vad ugyanis vándorol, így a 

vadászterületek határában lévő területek károsodása mindig vitás kérdés abból a 

szempontból, hogy kinek a területéről váltott oda a vad. Az érintett társaságnál is 

előfordult olyan eset, amikor hiába tett meg mindent a vadászatra jogosult, a vadkár 

mégis bekövetkezett. A vadászatra jogosult ezért kárenyhítési kérelemmel élt. További 

negatívum a törvényben, hogy a vadkárt az észleléstől számított 15 napon belül be kell 

jelenteni, ugyanis ha ezt később teszi meg a károsult, kárigényével már nem tud élni. Ez 

az előírás adminisztratív terhet ró a földhasználóra, mert így földterületét rendszeresen 

ellenőriznie kell.  

A törvény hiányosságának érzem a már említetteken kívül azt is, hogy a törvény több 

olyan faj kártételéről sem rendelkezik a károsító vadak felsorolásában, amelyek 

egyébként vadászhatóak és kártételük jelentős. Itt gondolok például a vadászható 

vadlúdfajokra, amelyek vetésben okozott kártétele minden évben kiemelkedő. Nem szól 

a törvény a városokhoz közeli mezőgazdasági táblákat – főleg napraforgó, kukorica – 

károsító gerlék és galambok kártételéről sem, holott ezen madarak száma is jelentős. 
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Valószínűnek tartom, hogy vadászati kultúránknak ezen fajok nem képezik hangsúlyos 

részét, és a törvény megalkotásakor ebben is a vadászok érdekei játszottak nagyobb 

szerepet. 

A törvénymódosítás ugyan megpróbálja elérni, hogy a vadászatra jogosult és a 

földtulajdonos között szorosabb együttműködés jöjjön létre, ezt azonban a 

földtulajdonosok sok esetben nem így érzik. A többletterheket és a kárelviselés mértékét 

ugyanis rájuk nézve kedvezőtlenül alakították ki. 

Következtetések, javaslatok 

1. A törvény megemelte a kár tűrésének mértékét, illetve csökkentette az észlelést 

követő bejelentési idő hosszát. Ez kedvező a vadászatra jogosultnak, viszont hátrány 

a földhasználó szempontjából. 

2. Nőtt a földhasználó kötelezettsége, így sokkal több szabályra kell odafigyelnie, 

miközben lecsökkent a kártérítési igényének érvényesítésére vonatkozó lehetőségek 

köre. 

3. A törvény a vadászatra jogosultakra is terheket ró, azonban azok betartása a 

földhasználók kötelezettségnövekedéséhez képest sokkal kevesebb odafigyelést 

igényel. 

4. A kárt okozó vadfajok listájából több olyan faj is kimaradt, amelyek kártétele 

jelentős, például a vadludak, gerlék, galambok. 

Felhasznált források 

Hegyes Péter István (2014): A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös 

tekintettel a vadkárért való felelősségre, Doktori értekezés, Szeged, 100-175.p. 

Zoltán Ödön (1973): Felelősség a vadkárokért és a vadászattal kapcsolatos egyéb károkért, Budapest, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 497p. 

Battay Márton, Kákonyi Gábor, Marosán Miklós (2015): Módosult a vadászati törvény – Tizedelhetnek 
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1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Nemzeti 

Jogszabálytár [www.njt.hu] 
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A LOVASKULTÚRA ÖRÖKSÉGEI ÉS A LOVAS TURIZMUS JÖVŐKÉPEI  
– A KASSAI-FÉLE LOVASÍJÁSZ MÓDSZER, MINT HUNGARIKUM 

 

SÁNDLI ZITA 

 
Kulcsszavak: hippológia, örökségvédelem, turizmusfejlesztés  

 

Bevezetés 

 „Lovas nemzet a magyar” – hallottuk ezt már sokszor történelemórákon vagy 

hagyományőrző napok alkalmával. Valóban, ha végignézzük történelmünket, méltán 

viselhetnénk ezt a jelzőt, hiszen minden időszakban, korszakban valamilyen módon 

feltűnik a ló és annak meghatározó szerepe. Másfelől nézve viszont napjainkban már 

nem teljesen illik ránk ez a meghatározás. A magyar lakosságnak pusztán kis része 

lovagol, űzi valamelyik lovassportot vagy vesz részt túralovagláson. 

Ennek ellenére évtizedekig Magyarországnak vezető szerep jutott a lovasturizmus – 

különösen a túralovaglás – területén. Ez a rangos hely mára elenyészett, pedig az ország 

adottságai továbbra is megfelelőek lennének. A múlt, a hagyományok és a jelen 

törekvéseinek megvizsgálásával szeretném megtudni, vajon mi változott? Milyen 

hatással voltak az ágazatra a vonatkozó jogi szabályozás és a lakosság mentalitásának 

változásai? Segíthetnek-e, javíthatnak-e a lovas turizmus helyzetén az értéktárakba és a 

Hungarikumok Gyűjteményébe foglalt értékeik? 

A Magyar Lovas Kör és a Magyar Turizmus Zrt honlapjain kerestem és olvastam 

cikkeket, valamint áttanulmányoztam Vér Imre Lovasturizmus és lovastáborok című 

könyvének ide illő fejezeteit. Foglalkoztam az Új Széchenyi Terv és a Bejárható 

Magyarország Program ide vonatkozó bekezdéseivel. A Magyar Lovas Turisztikai 

Közhasznú Szövetség honlapján található statisztikákat vizsgáltam a hazai 

lovasturizmusban résztvevő lovak szempontjából. Továbbá interjút készítettem Vér 

Imre nyugalmazott alezredes, lovasoktatóval. Az alezredes tapasztalt túralovas, maga is 

évtizedek óra szervez túrákat, számtalan túravezető tőle tanulta a szakmát. Több könyve 

és számos cikke jelent már meg. 

Eredmények 

Már honfoglaló őseink is lótartással foglalkoztak, könnyűlovas harcmodoruktól az egész 

európai kontinens rettegett, az Istenhez a „magyarok nyilaitól ments meg Uram minket” 

könyörgéssel fordultak az itt élők. A kalandozások végével a mezőgazdasági 

munkákban és a közlekedésben folytatódott a lovak meghatározó szerepe. A 13-14. 

században Magyarországon készítették el a világ első kocsiját, megalapozva a 

fogathajtás hagyományát. A huszárok közel 500 évvel ezelőtt jelentek meg, majd az 

évszázadok során a szabadságharcok, háborúk fontos résztvevői voltak. Manapság is 

őrzik értékes hagyományaikat, csatákra emlékezve, városi napokon találkozhatunk 

velük. Meghatározó, megbecsült emberek voltak a csikósok is. Ma mindössze pusztai 

jellegzetesség az ő bemutatójuk, ezek alkalmával csodálhatjuk meg ügyességüket. A 

nemesség körében a 18-19. században kedvelt időtöltés, jelentős társasági esemény volt 

a vadászlovaglás. Később a katonaság a fiatal tisztek lovaglótudását tesztelte általa, 

valamint a lovakat kipróbálására is szolgált. Erzsébet királynénk volt a dámalovaglás 
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meghonosítója. Ezzel a lovaglási móddal a hölgyeknek sem kellett lemondania szeretett 

időtöltésükről, a vadászatokról és a versenyekről. A magyar ménesek és lófajták a mai 

napig töretlen elismerésnek örvendenek szerte a világban. A hazai tenyésztésű paripák 

a világ legfontosabb versenyeinek, eseményeinek főszereplői. Lovas szakembereink, 

edzőink közül többen külföldön is elismert, megbecsült, ikonikus alakjai a különböző 

ágazatoknak. 

Történelméből fakadóan adódik hazánkban a kérdés, hogy miért nem a lovas turizmus 

az egyik vezető ágazata hazai turizmusunknak. A lovak mellett a terep is kiváló, hiszen 

a dimbes-dombos területektől a síkvidékig minden megtalálható nálunk, valamint 

csodás erdeinkben a tereplovaglás igazi kihívás lehet. Az 1980-as évekig virágzott a 

lovasturizmus, vezető szerep jutott Magyarországnak, hiszen rengeteg külföldi kereste 

fel hazánkat túralovaglás céljából, főleg a német nyelvterületekről. Majd egy hanyatlási 

időszak következett, több negatív hatás, például a szakértelem hiánya miatt. A 

privatizáció következtében rengeteg erdős terület került magánkézre, így ezeken már 

nem lehetett szabadon átlovagolni. Az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben jelentek meg az iménti 

korlátozások. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény kimondja, hogy 

üzletszerűen lovas szolgáltatást csak az folytathat, aki szándékát a kereskedelmi 

hatóságnak bejelenti. E törvény korlátozza, hogy melyik vállalkozás folytathat ilyenfajta 

tevékenységet, valamint meghatározza a turizmusért felelős miniszter feladatkörét a 

lovas szolgáltatókkal kapcsolatban. Magát a lovas szolgáltatók tevékenységét a 

14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet szabályozza. Ebben definiálják a különféle lovas 

szolgáltatókat, kikötik, hogy hogyan és mit kötelesek bejelenteni a Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak. Tisztázzák továbbá, mikor tilthatja meg a 

Hivatal a szolgáltató működését, kik ellenőrizhetik a vállalkozót, és meghatározzák a 

lovakkal szembeni követelményeket, kiemelt figyelemmel a lovasterápiára, valamint az 

istállók, telephelyek felszereltségét is. A szigorú, aprólékos szabályozás kapcsán joggal 

feltételezhető a lovas turisztikai szolgáltatások jó minősége. Azonban a jogszabályi 

előírások hátulütője, hogy sok lovarda, vállalkozás nem tudja maradéktalanul teljesíteni 

az elvárásokat. 

A lovasturizmus népszerűsítésében segítségül szolgálhat eddig egyetlen lovas 

hungarikumunk. A nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvénynek, valamint 2015. évi módosításának köszönhetően legfontosabb értékeink 

egy hosszadalmas, bonyolult és szigorú procedúra végén nyerik el a „nemzeti érték” és 

a „hungarikum” megkülönböztetéseket. A törvény meghatározza a különböző értéktárak 

működését, feladatkörét, melyek a nemzeti értékek piramisának egyes szintjeit alkotják, 

kiköti a Hungarikum Bizottság feladatkörét, lehetséges tagjait. A törvény rendelkezik a 

hungarikummá válás folyamatáról és a hungarikum védjegyről. A lovasturizmus 

szempontjából egyetlen hungarikum jöhet szóba, ha a népszerűsítésről beszélünk, ez 

pedig a Kassai-féle lovasíjász módszer. Kassai Lajos a honfoglaló magyarok 

harcmodorának mestere. Iskolájába korosztálytól függetlenül jelentkezhetnek a tanulni 

vágyók. Gyerekek számára külön tart tanfolyamokat, ahol nemcsak a lovaglás, íjászat 

és lovasíjászat fortélyait tanítja, hanem egy szemléletet, élethez való hozzáállást és 

annak értékelését és gyökereink, őseink tiszteletét is. Munkásságának elismerése 

iskolájának több külföldi tagozata, ahova személyesen is kijár oktatni, valamint az 

évente megrendezésre kerülő lovasíjász világkupa, ahova a világ minden pontjáról 
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érkeznek versenyzők. A jelenleg a mozikban futó A lovasíjász című film tovább növelte 

országos népszerűségét. Komoly esély van rá, hogy Kassai mellé újabb lovas 

hungarikum kerül a gyűjteménybe, ez pedig a cirkuszi lovas akrobatika, hiszen a jogi 

folyamat már elkezdődött. Emellett a huszárhagyomány is egyedülálló értéket képez. 

Következtetések, javaslatok 

1. A hagyományok ápolása mellett fontos szerep jut a népszerűsítésben a jelen 

programjainak is. Fontos célokat fogalmaztak meg például az Új Széchenyi 

Tervben, a Bejárható Magyarország Programban és a Kincsem – Nemzeti Lovas 

Programban. 

2. A lovas turisztikai szolgáltatások iránti keresletet növelni lehetne, ha már akár 

óvodás, kisiskolás korban játékosan megismertetnék a gyerekkel a lovas 

hagyományainkat. 

3. Állami támogatások, pályázatok kiírása segítené a szolgáltatók forráskészletének 

növelését, ezáltal megvalósulhatnának fejlesztések, és valamivel kisebb mértékben 

kellene a bértartásra támaszkodniuk a fennmaradás szempontjából. 

Felhasznált források 

Kassai Lovasíjász Iskola Kassai Kánság munkacsoportja (2013): Javaslat a „Kassai-féle lovasíjász 

módszer” Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvételéhez (http://www.hungarikum.hu/) 

Maksa Eszter (2015): Magyar lovaskultúra (http://www.lovasok.hu/index.php?i=252#) 

Nemzeti Jogszabálytár adatbázisa [www.njt.hu] 
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LOVAS TURIZMUS – A FALUSI TURIZMUS TÜKRÉBEN 
 

VÖRÖS BETTI 

 
Kulcsszavak: fejlesztés, támogatás, lehetőségek 

 

Bevezetés 

Az 1950-60-as években az akkori hatalom a falusi életforma, a régi falusi szokások 

háttérbe szorítására koncentrált, míg ma már újra virágzik, reneszánszát éli minden, ami 

a népi hagyományainkhoz kapcsolódik. Kitörési lehetőséget jelent és ismertséget hozhat 

a szegényebb településeknek. Lovas nemzet a magyar, szokták mondani, a ló pedig a 

vidéki élet szerves része, így a lovas turizmus összekapcsolódik a falusi turizmussal. Ez 

az iparág is élvezi a kormányzat támogatását, főleg a magyarság múltjára tekintettel, 

annak visszaállítására tett kísérletek közepette. Kormányzati célként jelent meg a 

közelmúltban, hogy minden iskolás gyermek tanuljon meg lovagolni. 

Az előadás célja, hogy bemutassa a falusi turizmus és a falusi szálláshely-szolgáltatók, 

valamint a lovas turizmus és lovas turisztikai szolgáltatók helyzetét és lehetőségeit 

Magyarországon. 

Az előadás elkészítése során alkalmazott módszerek tartalmazzák a 

dokumentumelemzést, forráselemzést, adatelemzést, a két szolgáltatás közötti kapcsolat 

vizsgálatát. 

Eredmények 

A falusi szálláshely fogalmát a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-

szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szigorúan határolja körül, népsűrűségi és 

földrajzi feltételeket szabva annak, milyen településen végezhető ez a típusú szálláshely-

szolgáltatás. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szabja meg a falusi szálláshely 

üzemeltetéséhez szükséges személyi feltételeket, valamint kimondja, hogy a 

szálláshely-szolgáltatás és a lovas szolgáltatói tevékenység is kereskedelmi jellegű 

turisztikai tevékenység. 

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kizárólag vállalkozási formában lehet végezni, 

magánszemélyként nem. Az önkormányzati jegyzőnél történt bejelentés után a jegyző 

értesíti a különböző hatóságokat, amelyek utólag, a szálláshely megnyitása után 

ellenőrzést végeznek. Ilyen szervek például a megyei kormányhivatal népegészségügyi 

szerve, a tűzoltóság és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) illetékes 

igazgatósága. 

A szálláshely üzemeltetőjének ajánlott csatlakoznia a Nemzeti Szálláshely-tanúsító 

Védjegyrendszerhez. A szolgáltató napraforgó védjegyet szerezhet, amely minőségi 

információval szolgál a szolgáltatás minőségét illetően. Ezt a rendszert a 

Nemzetgazdasági Minisztérium a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével 

közösen működteti. 
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A falusi turizmus fejlesztésében a kormányzat is jelentős szerepet vállal. A 2014-től 

2020-ig tartó fejlesztési ciklusban 230 milliárd forint körüli uniós támogatás jut a 

turisztikai fejlesztési programokra. A Vidékfejlesztési Operatív Programra nagyjából 10 

milliárd forintot fordítanak, melyben a falusi turizmus szolgáltatói érdekeltek és 

pályázat útján részesülhetnek a támogatásból. 

A falusi turizmus eredményei az elmúlt években jelentősen íveltek felfelé. A KSH adatai 

szerint 1998 és 2009 között a falusi szálláshelyek száma 4893-ról 7534-re, míg a 

férőhelyek száma 26 340-ről 49 327-re emelkedett. A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 

bevezetésével korlátokat állítottak a falusi szálláshelyek elé. Ennek köszönhetően 2010-

ben a vendéglátók száma 3713-ra, míg a férőhelyek száma 26 210-re esett vissza. A 

falusi szálláshelyek nagy része Észak-Magyarországra, a Nyugat-Dunántúlra és a Dél-

Dunántúlra koncentrálódik. 

A falusi szálláshelyek esetében léteznek a FATOSZ által elismert szakosodási irányok. 

Ilyen például a lovas porta, amely feltétele, hogy a szállásadó saját karámot, lovas pályát 

és istállót tartson fenn. Az istállóban lehetőséget kell biztosítani vendéglovak 

elszállásolására is. A turistának szervezett lovas túrák keretein belül mutatják meg a 

környék látványosságait szakképzett túravezető kíséretével. Igény esetén biztosítani kell 

a kölcsönözhető lovas felszereléseket. 

Magyarországon emellett 200-nál is több lovas fogadó üzemel, valamint 600 

lovasiskola, melyek többségében a nyugati országrészben találhatóak. Lovas 

szolgáltatást kizárólag az végezhet, akit nyilvántartásba vettek. A szolgáltatónak 

körültekintőnek kell lennie működése során, mivel ez egy nagyon veszélyes üzletág, sok 

balesettel. 

Hazánkban jelenleg félmillió ember él több-kevesebb mértékben a lovas turizmus 

szolgáltatásaival. Budapesten és a nagyvárosokban leginkább lovardai szolgáltatások 

léteznek, míg vidéken több lehetőség van a tereplovaglásra. A lovas turizmusnak több 

típusa is létezik, például bemutató lovas turizmus, lovagló turizmus, lovas oktatás, lovas 

túrák, vadászlovaglás valamint kocsizás. Ezek mellett léteznek az aktív lovas turisták, 

akiket a lovaglás élménye ösztönöz, valamit a passzív lovas turisták, akik csak élvezik 

a versenyeket, bemutatókat, a lovak közelségét. 

Minden évben rengetegen, köztük sok külföldi keresi fel a Hortobágyot különböző lovas 

attrakciók miatt. Ilyenek többek között a különböző hagyományőrző bemutatók, a 

magyar csikósok bemutatója, vagy az egyedülálló, tradicionálisan magyar Puszta-ötös 

bemutató. 

A lovas szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogszabályok közül a 14/2008. (XII. 20.) ÖM 

rendelet a lovas szolgáltató tevékenységről határozza meg az összes lovas szolgáltatásra 

nézve a szigorú személyi feltételeket és végzettséget, a telephely előírásait valamint a 

szolgáltatásra használni kívánt lovakról szóló előírásokat. 
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Következtetések, javaslatok 

1. Új szálláshely nyitása esetén a hatósági ellenőrzést utólag végzik el, ám ez sok 

nehézséget és veszélyt hordozhat magában, így célszerűbb lenne ezeket az 

ellenőrzéseket, és az engedélyek kiadását még a megnyitás előttre időzíteni. 

2. A jelenlegi 1031 minősített szálláshely listáját bővíteni lehetne, mivel a turisták 

szívesebben látogatnak olyan szálláshelyekre, amelyekről a napraforgók 

segítségével előre látszik megfelelő minőségi állapotuk. 

3. A 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusban megkapott 230 milliárd forintból 

elkülöníthető lehetne 10 milliárdnál nagyobb összeg a falusi turizmus fejlesztésére, 

amelyből a lovas turizmus is részesedhetne. 

4. Főként a falusi turisztikai szolgáltatók, de a lovas turisztikai szolgáltatók nagy része 

is Nyugat-Magyarországra koncentrálódik, míg az ország többi részén csak elvétve 

találhatók meg. Ezen változtatva, az egész ország területére ki kell terjeszteni ezeket 

a szolgáltatásokat. 

 

Felhasznált források 
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A ZÁRTKERTEK FÖLDPIACI HELYZETE NAPJAINKBAN 
 

CSICSELY ANIKÓ – GÁLFALVI KRISZTINA 

 
Kulcsszavak: ingatlanpiaci helyzetelemzés, új földforgalmi földtörvény 

 

Bevezetés 

Tanulmányunkban a zártkertek kérdéskörével foglalkozunk. A téma aktualitását az adja, 

hogy a közelmúltban ezeknek az ingatlanoknak a törvényi szabályozása többször is 

módosult, így végül a zártkertek piaca is fellendülésnek indulhat majd. Az ilyen terület 

tulajdonosa ugyanis 2016. december 31-ig díjmentesen kérheti a zártkertek művelés 

alóli kivonását, ami mentesíti az adásvételi és egyéb tranzakciókat a földforgalmi 

törvény előírásainak betartása alól. 

Előadásunk során szeretnénk bemutatni a zártkertek fogalmi meghatározását, rövid 

történeti áttekintését, jogi és építésügyi szabályozását, a velük kapcsolatban felmerülő 

problémákat, valamint jelenlegi helyzetüket. 

Munkánk során először a jogszabályi és szakirodalmi háttérrel foglalkoztunk, majd ezt 

követően két általunk választott járás településeinek önkormányzataival vettük fel a 

kapcsolatot. A velük készített interjú során több kérdésre is választ kerestük. Meg 

szerettük volna tudni a településhez tartozó zártkertek számát, jellemző hasznosítási 

módjait, illetve hogy tervezi-e az önkormányzat azok belterületbe vonását. 

Eredmények 

Fontos már az elején tisztáznunk, hogy napjainkban a zártkert jogszabályi fogalomként 

nem létezik, azonban a köztudatban elevenen él, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban is 

találkozhatunk vele. 

A zártkertek a mezőgazdaság szocialista átszervezésekor jöttek létre, először 1955 és 

1959 között jelentek meg. Az ebben az időszakban zajló tagosítások révén nagyüzemi 

táblák kialakítására törekedtek. Voltak azonban olyan, külterületen található 

földrészletek, amelyeket nem lett volna célszerű földrajzi adottságuk miatt táblásítani. 

Ezeket – a települések határainak közelében elhelyezkedő területeket – kisebb 

parcellákra osztották. Így alakultak ki a zártkertek, amelyek területnagysága 3000-6000 

m2 között mozgott. Hasznosításukat tekintve ezeken a területeken elsősorban kertészeti 

termelés folyt. Manapság igen változatos funkciót töltenek be: néhányat belterületbe 

vontak, egyes területek rekreációs célt szolgálnak, mindezek mellett megtalálhatóak a 

klasszikus mezőgazdasági hasznosításúak is. Sajnálatos módon egyes vidékeken számos 

zártkerti ingatlan elhagyatottá vált. A forgalmi viszonyok tekintetében fontos intézkedés 

– amint azt már korábban említettük –, hogy 2016. december 31-ig e területek művelés 

alól történő kivonásának kezdeményezése díjmentes. Ezáltal kikerülnek a földforgalmi 

törvény szigorú szabályozása alól. Amennyiben a területet belterületbe vonják, úgy 

építési telekké nyilvánítják, amely szintén vonzó lehet a tulajdonosok, illetve a 

spekulációs szempontokat sem nélkülöző ingatlanpiaci kereslet szempontjából egyaránt. 

A műveletlenül hagyott területeket az önkormányzat képviselő-testületi döntése alapján 

szociális célra, valamint közmunkaprogram keretében hasznosíthatja. 
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A zártkertek vizsgálata során arra az eredményre jutottunk, hogy annak közgazdasági 

értékét számos tényező befolyásolja. Ezek közé tartoznak – a teljesség igénye nélkül – 

a telki adottságok (méret, forma, elhelyezkedés), az infrastrukturális viszonyok 

(úthálózat, közművesítettség, a telekommunikáció kiépítettsége), a kerítettség, a 

közbiztonság, a környezet szociális helyzete. 

Fontos megemlíteni, hogy számos zártkert esetében jelent problémát a jogszerűtlen 

beépítés. Itt két esetet különböztethetünk meg. Elsőként beszélhetünk a beépíthetőségi 

méretkorlát túllépéséről, amely során az földterület 3%-át meghaladó alapterületű 

felülépítményt helyeznek el az ingatlanon. A másik esetkör, amikor a felépített objektum 

a nyilvántartás szempontjából mezőgazdasági termények, illetve eszközök tárolására 

szolgál, a gyakorlatban pedig lakólétesítményként funkcionál. 

A kutatásaink során két általunk választott járás településeit vizsgáltuk meg. Mindkét 

járás elhelyezkedését tekintve a Dél-Alföldi régióban található. 

Elsőként egyéni interjúk készítésével a Bács-Kiskun megyében található Bácsalmási 

járást vizsgáltuk. Összességében arra az eredményre jutottunk, hogy a járásban a 

zártkertek főként a szántóföldi növénytermesztési, valamint kertészeti önellátási célokat 

szolgálnak. Míg néhány településen, mint Bácsalmás és Katymár igen nagy számban 

találhatóak zártkertek, addig felfedeztünk olyan községeket is, ahol már csak 2-3 ilyen 

ingatlan maradt. Ilyenek Bácsborsód, Bácsbokod és Mátételke. Emellett olyanokra is 

bukkantunk, ahol mára már csak a hobbikertek, illetve a belterületi beépített ingatlanok 

emlékeztetnek az egykori zártkertekre, mint Madarason, Tataházán, Bácsszőlősön, 

Csikérián és Kunbaján. 

A következőekben a Békés megyében kiválasztott Békéscsabai járást néztük meg. 
Vizsgálataink alapján elmondhatjuk, hogy a járásban a zártkertek igen változatos 

funkciókkal rendelkeznek. Az eredeti hasznosításuk mellett más kultúrák (szántóföldi 

növények) termesztése is jellemző, például Dobozon, illetve Gerendáson, továbbá egyre 

inkább megjelennek a lakóegységgel ellátott kertek is. Szabadkígyóson, illetve 

Békéscsabán találkoztunk olyan területekkel, amelyeket klasszikus hobbikertként 

hasznosítanak. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy számos olyan 

földterület is létezik, amely gondozatlanná vált az évek során, ilyenek például a 

Telekgerendáson található zártkertek legnagyobb része. Ennek megoldására a 

következő pontban leírtak szerint nyújtunk javaslatokat. 

Következtetések, javaslatok 

1. Vizsgálataink és interjúink során azt tapasztaltuk, hogy a zártkertek legnagyobb 

hiányossága az infrastruktúra kiépítetlensége. Amennyiben az önkormányzatok 

nagyobb hangsúlyt fektetnének ennek javítására, illetve fejlesztésére, úgy a 

zártkertek forgalma is nagyobb méreteket öltene. Ehhez azonban az önkormányzatok 

részéről beruházási forrásra, a helyi zártkerti tulajdonosoktól pedig önerőre is 

szükség volna, azaz kölcsönösen érdekeltté kellene tenni a feleket. 

2. Emellett kitörési lehetőséget látunk az elhanyagolt zártkertek szociális földprogram 

keretein belül történő hasznosítására. Ezalatt a rászorulók megélhetését segítő 

mezőgazdasági termelést értjük. Ebben az esetben azonban felmerülhet a kérdés, 

hogy az önkormányzatok mennyire érzik fontosnak, hogy a szükséges eljárásokat a 

földjüket nem művelő tulajdonosokkal szemben lefolytassák. 
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3. Végül úgy gondoljuk, hogy az államnak konkrétan állást kellene foglalnia a 

zártkertek hasznosításával kapcsolatban. Ebből a szempontból pozitívan értékeljük 

az ingatlanok mezőgazdasági művelés alóli díjmentes kivonásának lehetőségét. 

Továbbá célkitűzésül tehetnék egy adott település, illetve terület zártkertjeinek 

funkcionális egységesítését, mindezt gazdasági vizsgálatokra alapozva. Például 

üdülőkörzetek, mezőgazdasági övezetek, kézimunkaigényes (például kertészeti) 

termelési körzetek létrehozását. A központi kormányzat pénzügyi ösztönzésére az 

önkormányzatok kialakíthatnák az imént már említett övezeteket, egységeket. 
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„FÖLDET A GAZDÁKNAK” – AZ ÁLLAMI FÖLDÁRVERÉSEKRŐL 

 
DEMETER PETRA 

 

Kulcsszavak: versenyképesség, földvásárlás, birtokstruktúra 

 

Bevezetés 

A versenyképesség napjainkban igen gyakran használt kifejezés, már-már divatszóvá 

vált. Arra azonban igen kevesen tudják a választ, hogy mit is értünk versenyképes 

gazdálkodás alatt. Nem feltétele, hogy a gazda a legjobb legyen az adott településen, 

vagy akár a régióban. Versenyképesnek azt a gazdálkodót tekinthetjük, aki a piaci 

versenyben huzamosan megállja a helyét, árukibocsátása, piaci részaránya nem 

csökken, mindinkább növekszik. Erre azonban csak annak a gazdának van kilátása 

hosszabb távon, aki a napi üzemi teendőkön túl képes sikeresen gazdálkodni a 

rendelkezésére álló erőforrásokkal is (Heinrich, 1996). 

Ezek a mondatok különösen aktuálisak napjainkban, hiszen 2020-ban jelentős 

változások várhatóak az uniós támogatások rendszerében, illetve esélyes az USA és az 

EU közötti szabadkereskedelmi egyezmény megkötése, amely az agráriumban 

dolgozókat még nagyobb versenyre kényszeríti. Eljött az ideje, hogy a gazdák 

kiszámítható, stabil, a piacon érvényesülni képes pozícióba kerüljenek, melynek egyik 

módszere a földtulajdonon alapuló birtokfejlesztés, a családi gazdaságok megerősítése. 

A cél minél több magyar gazda földhöz juttatása úgy, hogy a föld valóban olyan 

termelők kezében összpontosuljon, akik megművelik, gazdálkodnak rajta. Képesek 

legyenek megerősödni, lakhelyükön boldogulni, gyermekeiknek perspektívát nyújtani 

(Braunmüller, 2016). 

Az előadás célja, hogy az elmúlt év tapasztalatai alapján bemutassa a „Földet a 

gazdáknak” program jogi szabályozását, az elmúlt időszakra vonatkozó értékesítési 

eredményeket. Választ keres arra a kérdésre, hogy valóban a célkitűzésekkel 

egybecsengő, a helyi gazdákat támogató program valósult-e meg. A kutatás 

dokumentumelemzésre, valamint primer és szekunder adatok értékelésére támaszkodik. 

Eredmények 

A kormány által meghirdetett „Földet a gazdáknak” program célkitűzései több ponton 

is egybecsengnek a Nemzeti Vidékstratégia alapgondolataival. A vidékstratégia célja, 

hogy lehetőséget adjon a vidéken élők társadalmi és gazdasági folyamataiban egy 

pozitív irányú változásra. Ennek lényege, hogy a nemzeti kincset jelentő, a modernkor 

biztonságát adó, más nemzetekkel ellentétben hazánkat függetlenné tevő természeti 

erőforrásokat, és az alapellátásokat – élelem, ivóvíz, energiaellátás – biztosító termőföld 

egy részét a kormány értékesíthető vagyontárggyá tette. 

Az állami tulajdonban lévő nemzeti földvagyon 2,15 millió hektárt jelent. Megoszlása 

alapján 1,7 millió hektár termőterületből és 450 ezer hektár művelés alól kivett területből 

adódik össze. A megközelítőleg 1,7 millió hektár állami tulajdonú mező- és 

erdőgazdasági terület az ország termőterületének 23%-át jelenti (Ángyán, 2015).  
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A stratégia olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyek a versenyképes mezőgazdaság, 

a megbízható, minőségi élelmiszerek előállítását célozza meg oly módon, hogy a 

jelenleg életképes földműves gazdaságokat kívánja versenyképes családi gazdaságokká 

fejleszteni azáltal, hogy az állam földtulajdont juttat gazdálkodóknak.  

A 2013. évi CXXII. törvény olyan birtokpolitikai irányelveket fogalmaz meg, mint a 

földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése, a családi gazdaságok 

kialakítása és megerősítése. A törvényszöveg értelmezése alapján megállapítható, hogy 

a gyakran egymásnak is ellentmondó célok egyidejű megvalósítása nem lehetséges. A 

rejtett kiskapuk lehetőséget adnak a hazai nagybirtokosoknak és a külföldieknek a 

földvásárlására, kiszorítva az elsődleges célközönséget jelentő családi gazdaságokat, 

akik képesek lennének előállítani értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-

mentes élelmiszereket úgy, hogy közben védjük talajainkat, ivóvízbázisainkat, az 

élővilágot, a tájat, és benne az embert közösségeivel és kultúrájával együtt.  

Az állami tulajdonú, Nemzeti Földalapba (NFA) tartozó földrészletek megvásárlására 

2015 novemberében többütemű értékesítési program indult, amelynek feltételeit a 

Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény, valamint a 2015. októberében 

módosított 262/2010. (XI.17.) kormányrendelet szabályozza (Orlovits, 2015). 

Az NFA-törvény alapján minden olyan állami tulajdonú, a Nemzeti Földalapba tartozó 

föld bevonható az értékesítési programba, amely nincs valamely állami szerv vagy 

állami tulajdonú gazdasági társaság vagyonkezelésében, és értékesítését nem zárja ki 

jogszabály. Ez megközelítőleg 1,7 millió hektár állami földet jelent, amelyből a 

potenciálisan eladható vagyoni körbe 380.000 hektár tartozik. Azonban a program során 

folyamatosan kerülnek bevonásra újabb értékesíthető területek.  

Elkülönítetten kell kezelni a 3 hektár alatti méretű állami földek eladását, amelyre 

nyilvános pályáztatás vagy árverés nélkül van lehetőség. Az állami földértékesítés első 

szakaszában közel 10.000 vételi ajánlat érkezett, amely mintegy 4700 értékesített 

területet jelentett. Az átlagos értékesített földméret 1,4 hektár.  

A 3 hektár feletti méretű állami földek esetén az értékesítés javasolt módja a nyilvános 

árverés volt. Az árverések során országos átlagban 41 hektárt vásárolt a közel 3000 

vevő. Így a meghirdetett terület több mint 60%-a, összesen mintegy 120.000 hektár 

került magánszemélyek tulajdonába. Az értékesített területek 38%-a esetében 40 év 

alatti gazda licitált eredményesen. 

Összességében az 52 ezer db meghirdetett földrészletből 41 ezer db a 3 hektár alatti 

kategóriába tartozik, amelyek alig érik el az összes meghirdetett földterület 20%-át. 

Ezek kicsi, szétszórt területek, amelyek többségét a helyi gazdák korábban is képesek 

lettek volna megvásárolni. A fennmaradó 80%, 11 ezer db terület 3 hektár feletti 

kiterjedésű és jó minőségű, olyan birtoktestek, amelyek között vannak több száz 

hektárosak, azonban átlagban 35 hektár nagyságúak.  

Az elmúlt évtizedekben a vidéki életfeltételek jelentős romlása volt tapasztalható, amely 

határozott beavatkozást igényelt. A hosszútávú jövőkép, világos alapelvek, valamint 

cselekvési programok meghatározása a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom 

újraélesztésére részben sikerrel, részben nehézségekkel teli folyamat (Földművelési 

Minisztérium, 2015). 
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Következtetések, javaslatok 

1. A nyertes ajánlattevő részéről a saját ajánlatra való rálicitálás lehetőségének 

engedélyezése visszaélésszerű eseteket eredményezett, ami mögött gyakran a 

törvényes elővásárlásra jogosultak kiszorítása állt.  

2. Annak ellenére, hogy kedvezményes hitelkonstrukciók álltak a gazdák 

rendelkezésére, a nagyobb egységekben meghirdetett földekért nem volt kiugró 

érdeklődés, ezeket kisebb egységekre bontva kell új körben értékesíteni. 

3. Az értékesített földön fennálló tartós haszonbérleti szerződések alapján gazdálkodók 

jogviszonyába az Országgyűlés utólagosan beleavatkozott, speciális felmondási 

jogot biztosítva a felek (elsősorban az új tulajdonos) részére.  

4. A birtokpolitikai lépéseknek segíteniük kell közös értékeink védelmét és 

gyarapítását, az ezeket megtartó közösségek, a helyi gazdaság és társadalom 

erősítését.  
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A MEZŐGAZDASÁGI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK ALKALMAZÁSA 

ÁLLATI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN 

 

ODROBINA ANETT 

 

Kulcsszavak: saját nevelésű állat értékesítése, piaci erőfölény 

 

Bevezetés 

A mai üzleti életben a szerződéses partnerek már nem alapozhatnak a szóban tett 

ígéretekre, ezért akkor is javasolt az írásbeli forma választása, ha ezt a Polgári 

Törvénykönyv az adott szerződéstípus esetében külön nem is mondja ki. A szerződés 

előmozdítja annak teljesíthetőségével összefüggően a felek közötti együttműködési rend 

kialakítását, a szerződő felek közötti bizalom megteremtését, illetve megtartását.  

Előadásom célkitűzése a saját nevelésű és hizlalású állatokra kötött mezőgazdasági 

termékértékesítési szerződések elemzése, a felmerülő problémák vizsgálata és ezekre 

vonatkozó javaslattétel. Általánosságban elmondható, hogy a jogalkotó a saját nevelésű 

és hizlalású állatok értékesítésére nem helyez olyan nagy hangsúlyt speciális szabályok 

alkotásával, mint a növénytermesztési ágazatok terménykibocsátásának értékesítésére.  

A vizsgálataim során konkrét jogi eseteket, bírósági határozatokat elemeztem, és 

készítettem egy kérdőíves felmérést is, amely alapján feltérképeztem az állattartással 

foglalkozó mezőgazdasági termelők és felvásárlók piaci pozícióját, szerződéskötési 

szokásait. A kérdőívezés során négy baromfitartással foglalkozó mezőgazdasági 

termelőt sikerült megkérdeznem, valamint három felvásárló céget. 

Eredmények 

Az eladó a szerződésben saját nevelésű, illetve hizlalású állat későbbi időpontban való 

átadására, a vevő pedig annak átvételére és az ellenérték megfizetésére vállal 

kötelezettséget. A szerződés legfontosabb jellemzője az, hogy az eladó a terméket saját 

maga állítja elő, az eredményt és produktumot tehát célhoz rendelten teljesíti. 

Az állatitermék-előállításra a ciklikusság jellemző. A termelő a nevelési időszak, és a 

termelési ciklus végén értékesítési kényszerhelyzetbe kerül. Ha a meghatározott 

állatlétszám vágáséretten rendelkezésre áll, azt akkor is értékesítenie kell, ha valamely 

korábbi partnerével az üzleti viszonya esetleg időközben már megszűnt. A termelői 

oldal kiszolgáltatottsága emiatt nagyobb, mint egy felvásárló esetén. 

Előfordul, hogy a szerződésben kikötött mennyiség nem teljesíthető. Bizonyos 

kivételekkel a felek szerződési szabadságára bízza a jogalkotó a mennyiségi tolerancia 

kérdéskörét, annak pontos meghatározását. A termelő külön megállapodás nélkül is 

jogosult azonban arra, hogy a kikötött mennyiségnél 10%-kal kevesebbet teljesítsen, és 

azt az árut a felvásárló tőle átvegye.  

Az ár meghatározásakor szerződésbe kell foglalni a felvásárló 30 napon túli késedelmes 

teljesítése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket. Az ár megállapítása szoros 

összefüggésben van a szerződés teljesítési helyével, amely, ha a felek másképpen nem 

rendelkeznek, a termelő telephelye. Akkor is e rendelkezés az irányadó, ha fuvarozóval 
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történik a szállítás. Az eladó jogosult a kikötött teljesítési idő előtt is teljesíteni, de a 

vevőt erről előzetesen értesítenie kell. A teljesítés részletes feltételeit, a kárveszély 

viselését feltétlenül indokolt a szerződésben részletesen szabályozni.  

A felek teljesítést elősegítő szolgáltatást is nyújthatnak egymásnak. A másik fél a 

szolgáltatást az adott útmutatásnak megfelelően köteles igénybe venni. Ilyen lehet 

például táp, gyógyszer átadása, vagy ezek beszerzésére vonatkozó igény, technológiai 

utasítás adása. 

A megrendelő által elszámolásra vagy előlegként adott szolgáltatások visszafizetését a 

termelő nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy azok a termelés eredményéből nem 

fedezhetők.  

Ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba 

ütközik, erről a felek kötelesek egymást értesíteni, kivéve ha az akadályt a másik félnek 

közlés nélkül is ismernie kellett. A természeti tényezők, a járványok és betegségek a 

legnagyobb emberi gondoskodás mellett is bekövetkezhetnek. Vis maior kár esetén a 

másik felet erről haladéktalanul tájékoztatni kell. A hazai baromfitartóknak például a 

rendkívüli meleg hatalmas károkat tud okozni, mert a haszonállatok jelentős része a 

telepeken bevezetett óvintézkedések ellenére hőstresszben elpusztulhat, illetve 

súlygyarapodásuk jelentősen csökken. Az extrém meleg főként a nagytestű 

pulykaállományokban okoz jelentős elhullást, de valamennyi baromfifélénél 

termeléskiesést idéz elő. A madárinfluenza és az állatpestis megjelenése is vis maior 

kárnak minősül. 

A kérdőíves felmérésre kapott válaszok kiértékelése során azt az eredményt kaptam, 

hogy a mezőgazdasági termelők és felvásárlók szívesen kötnek mezőgazdasági 

termékértékesítési szerződéseket saját előállítású terményeikre. 

A megkérdezettek leggyakrabban feldolgozók felé értékesítik a termékeiket, de van, aki 

nagykereskedőknek és exportra is. Az értékesítés során a megbízhatóságot és az árat 

tartják a legfontosabbnak, majd ezt követi a hosszú távú kapcsolatok kialakítása, a gyors 

értékesítés lehetősége, és a teljesítési határidő betartásának szempontja. 

Abban az esetben, ha az egyik fél nem tartja be a szerződés előírásait, a legtöbb 

válaszadó jogi útra tereli a kérdést, de vannak, akik megpróbálnak bírósági peren kívül 

megegyezni. Az erre való hajlandóság a szerződésszegés mértékétől is függ. 

Amennyiben jogi útra terelődik az ügy, a szerződésszegés következő tipikus esetei 

fordulnak elő: késedelem, hibás teljesítés, teljesítés megtagadása és lehetetlenülés.  Hibás 

teljesítés esetén a megkérdezett felvásárlók közül az egyik beszámolt arról, hogy a 

feldolgozás során leminősítette szárny- és mellsérülés miatt az árut, amely az elszállítás 

során a pakolás következtében sérült meg. Azt a mennyiséget, amely sérült, levonja és 

nem fizeti ki a termelőnek a szerződés szerinti áron, és csak közös megegyezés alapján, 

alacsonyabb, másodosztályú áruként veszi át. A szerződés lehetetlenülésének 

leggyakoribb előfordulása az időjárási körülmények, természeti tényezők, járványok 

folytán bekövetkező vis maior események. Nem ritka a teljesítés megtagadása sem (ha 

például alacsonyabb felvásárlási árban állapodtak meg a felek, mint a kialakult piaci ár). 

A késedelemre jellemző példa, amikor a felvásárló határidőn túl fizet. 

Következtetések, javaslatok 
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1. Állatitermék-előállítás esetén a hizlalási ciklus elején megkötött ún. halasztott 

adásvétel előnyösebb a spotpiaci szerződéseknél, hiszen a húsáru hosszú távú 

tárolása a gabonához képest jóval költségesebb, és csak korlátozottan van rá 

lehetőség. 

2. A saját maga termelte mezőgazdasági termék értékesítése során az adásvételi 

szerződés sokkal előnyösebb, több garanciát és speciális szabályozást biztosító 

szerződésforma. Az írásbeli szerződéskötés javasolt, mert nagyobb biztonságot ad a 

termelőnek, és a határidőn túli fizetés esetére is garanciákat nyújt a termelő részére.  

3. A fentebb említett szerződéskötés, illetve a szerződésben foglalt feltételek, ha nem 

teljesülnek, az adott évben a több ciklusú előállítás során az állatiterméket-előállító 

termelő évente többször kerülhet értékesítési kényszerhelyzetbe, mint egy 

gabonatermesztő, túlkínálat esetén, amely a piaci árakat is befolyásolhatja. A 

túltartás következtében plusz költség keletkezése mellett termeléskiesés is 

bekövetkezhet. A szerződés biztonságot nyújt ebben az esetben a termelőnek, 

amennyiben belefoglalták az ilyen helyzetekre vonatkozó szempontokat.  

4. Megfontolandó az állati termékértékesítést végzők bekapcsolása a Nemzeti 

Kárenyhítési Alapba. 
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A KARTELLSZABÁLYOZÁS SAJÁTOSSÁGAI AZ AGRÁRSZFÉRÁBAN 
 

TÓTH FRUZSINA NOÉMI 

 
Kulcsszavak: versenyjog, GVH, dinnyekartell, versenyfelügyeleti eljárás,  

uniós kötelezettségszegési eljárás   

 

Bevezetés 

Amióta létezik gazdaság, maga a kartell is kísérőjelensége a piacok működésének. A 

kartell olyan titkos, kifejezetten versenyellenes szövetség, amely versenytárs vállalatok 

között jön létre, és a piacok felosztásával, a termelés korlátozásával, az árak 

meghatározásával korlátozza a versenyt. Magyarországon az első világháború utáni 

összeomlás és az 1929/33-as gazdasági világválság kapcsán kialakult helyzet 

következtében született meg az első írott kartellszabályozás, majd a II. világháborút 

követő évtizedek kihagyása után, a gazdasági rendszerváltás első jogszabályai között 

került sor a piacgazdasági követelményeknek megfelelő újraszabályozásra.  

A téma aktualitását az adja, hogy a Szakmaközi törvény (2012. évi CXXVIII. tv.) 2012 

novemberében történt módosítása következtében a Gazdasági Versenyhivatal teljesen 

leállt a mezőgazdasági szektor vizsgálatával, mivel a bevezetett rendelkezések 

értelmében a GVH-nak a folyamatban lévő és a jövőbeni, az agrártermékeket érintő 

ügyekben az agrárminiszterhez kellett fordulnia, aki bizonyos szempontok mentén 

véleményt nyilvánított abban, hogy a versenyjogi szabályok az adott ügyben 

alkalmazhatóak-e. Az uniós kötelezettségszegési eljárás következtében módosított 

Versenytörvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépett rendelkezései azonban ismét 

lehetővé tették a GVH-nak, hogy azokban az ügyekben, amelyekben fennállhat az 

európai uniós tagállamok közötti kereskedelem érintettsége, és emiatt alkalmazandó az 

uniós versenyjog, az agrárminiszter előzetes állásfoglalása nélkül is vizsgálódjon, és 

szabjon ki kartellbírságot. A módosítás remélhetően növelni fogja a GVH vizsgálati 

tevékenységét az agrárszektorban. 

Előadásom célkitűzése, hogy a hazai és uniós jogszabályi háttár ismertetésével, valamint 

két konkrét esettanulmányon keresztül bemutassam a kartellszabályozás agrárszférára 

jellemző sajátosságait.  

Dolgozatomban, a téma megértését elősegítendő, egy ár- illetve egy piacfelosztó kartell 

példáján keresztül bemutattam két kitalált esetet a kartellezésre Gödöllőn. Továbbá két 

esettanulmányt dolgoztam fel, amelyek a dinnye- és gabonakartell ügyeit mutatják be. 

Eredmények 

Dolgozatom elején ismertettem a hazai jogszabályi hátteret, kitérve a tisztességtelen 

piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, 

valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, és a beszállítókkal 

szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi 

XCV. törvény releváns rendelkezéseire. Mivel Magyarország az Európai Unió tagja, így 

a hazai szabályozás mellett fontosnak tartottam bemutatni az uniós jogszabályi hátteret 

is (EUMSz 101. cikk). 
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Előadásom középpontjában a kartell, mint versenykorlátozó magatartás ismertetése 

szerepel. A fogalmi meghatározáson túl ismertettem a jellemző típusait (árkartell, 

piacfelosztó kartell és mennyiség/kapacitásbeli megállapodások), valamint kifejtettem, 

hogy miért is tiltott ez a versenytárs vállalatok közötti titkos, kifejezetten versenyellenes 

szövetség. Dolgozatomban kiemeltem foglalkoztam a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 

által is vizsgált 2012-es dinnyekartell esetével, amelyben a GVH  eljárást indított több 

kiskereskedelmi lánc, valamint a Dinnyeszövetség és a Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Terméktanács ellen, feltételezve, hogy azok megállapodtak egymással a 

Magyarországon termelt görögdinnye beszerzési áraiban, másrészt pedig abban, hogy a 

külföldön termesztett görögdinnyét nem, vagy csak diszkriminatív árazással árusítják 

Magyarországon. Mivel a tanácskozást az agrárminisztérium hívta össze, a jogalkotó 

úgy döntött, törvénymódosítást hajt végre. A bevezetett rendelkezések következtében, a 

miniszteri állásfoglalás szerint a piaci szereplők közötti megállapodásra a 

versenyszabályok nem alkalmazhatóak, ezért az mentesül a kartelltilalom alól. Az 

ügyben ezért a GVH kénytelen volt megszüntetni a versenyfelügyeleti eljárását. 

Továbbá említést tettem a gabonakartell ügyéről is, amely 16 magyarországi 

gabonafeldolgozó vállalkozás ellen zajlott. A dinnyekartellben bemutatott árkartellen 

túl, ezen esetben piacfelosztás is szerepelt az ügyben. 

Következtetések, javaslatok 

1. A dolgozatban bemutatott két, GVH által is vizsgált eset alapján kijelenthető, hogy 

a vállalatok, szervezetek által létrehozott kartellek igen súlyos károkat okoznak, 

okozhatnak a fogyasztóknak, a kartellben nem szereplő versenytársaiknak és a 

gazdaság, társadalom számára. A vállalatok a kartellek révén akadályozzák az 

egymás közti versenyt, így magasabb árakat képesek megszabni, amely 

következtében nőnek a fogyasztók többletkiadásai, továbbá a magasabb ár miatt 

kevesebb termék fogy, mint versenypiaci körülmények között. A cégeknek a 

versenyhelyzet hiánya miatt nem érdekük a fejlesztés, a termékek minőségének 

javítása, amely elengedhetetlen a gazdaság fejlődése érdekében. 

2. A mezőgazdasági termékek szezonalitása kiszolgáltatott helyzetbe hozza a 

termelőket, akik az egyes termékek (zöldség, gyümölcs) romlékonysága, 

tárolhatatlansága miatt gyakran kénytelenek elfogadni a felvásárlók által kínált 

alacsonyabb árat, és nem maguk meghatározni azt. Így érthető, hogy legalább az 

önköltségük megtérüléséhez szükséges felvásárlási árat szeretnék megkapni, 

amelyet egy kartell megállapodás biztosítani tud a számukra. 

3. A dinnyekartell esetéből leszűrhető, hogy ha az állam úgy tartja, akár egy már 

folyamatban lévő ügy közben is módosíthatja a törvényt, úgy alakítva annak 

szövegét, hogy az a vizsgált magatartásra vonatkozóan ne legyen hátrányos. A 

módosítást követően a GVH-nak az agrártermékeket érintő ügyekben az 

agrárminiszterhez kellett fordulnia, aki bizonyos szempontok mentén véleményt 

nyilvánított abban, hogy a versenyjogi szabályok az adott ügyben alkalmazhatóak-e. 

Ez több kérdést is felvet, többek között azt, hogy ez mennyire tartja szem előtt a 

fogyasztók érdekeit, illetve hogy ez mekkora visszatartó erővel rendelkezik a piacon 

résztvevők számára. 
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4. A 2012-ben elfogadott Szakmaközi törvénymódosítás következtében a GVH-nak a 

folyamatban lévő és a jövőbeni, az agrártermékeket érintő ügyekben az 

agrárminiszter véleményét kellett kikérnie, hogy a versenyjogi szabályok az adott 

ügyben alkalmazhatóak-e. A GVH a miniszteri állásfoglalás fényében folytathatta 

az eljárását. Azonban az Európai Bizottság kifogásolta, hogy a bevezetett 

szabályozás akadályt gördít az európai uniós versenyszabályok agrárszektorban 

történő érvényre juttatása elé. Emiatt a Bizottság európai uniós kötelezettségszegési 

eljárást is indított Magyarország ellen. A jogalkotó ezért kénytelen volt változtatni a 

2012-ben elfogadott szabályokon és 2015. szeptember 1-től hatályba lépő 

rendelkezéseket vezetett be, amely szerint ahol fennállhat az európai uniós 

tagállamok közötti kereskedelem érintettsége, és emiatt alkalmazandó az uniós 

versenyjog, az agrárminiszter előzetes állásfoglalása nélkül is vizsgálódhat és 

kartellbírságot is kiszabhat a GVH. 
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