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Más célú hasznosítás 

• Az átlagosnál jobb minőségű termőföld igénybevételével járó bányatelket fektetni, illetve a már 

meglévő bányatelket ilyen ingatlan igénybevételével bővíteni a termőföld védelméről szóló 2007. 

évi CXXIX. törvény 8. §-a értelmében nem lehet. 

• A már meglévő bányatelek területén kivételesen, helyhez kötött beruházások céljára a törvény 

11. §-a ugyanakkor lehetővé teszi, hogy jobb minőségű termőföld kerüljön igénybevételre.

• A törvény a helyhez kötött beruházások tekintetében nem tartalmaz taxatív felsorolást, ugyanakkor 

konkrétan nevesíti e körben a meglévő létesítmények bővítését és a bányaüzemet, amely 

esetekben lehetséges az átlagosnál jobb minőségű termőföld vonatkozásában a más célú 

hasznosítás engedélyezése, amennyiben az eljáró ingatlanügyi hatóság - a Bt. 49. § 16. pontja 

szerinti mérlegelési jogkörében eljárva – a szükséges feltételek teljesítésére tekintettel azt 

támogatja (lsd. még Bt. 26/C. § (3) bekezdése).

https://www.banyajog.hu/l/mas-celu-hasznositas-engedelyeztetesenek-anomaliai-jobb-minosegu-

termofoldon/

https://www.banyajog.hu/l/mas-celu-hasznositas-engedelyeztetesenek-anomaliai-jobb-minosegu-termofoldon/
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Egyes kormányhivatalok a cél-kitermelőhely, anyagnyerő hely 

és a külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez 

szükséges termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezésére vonatkozó különös szabályokat helytelenül 

értelmezik és abból helytelen következtetést vonnak le.

A törvény 15/B § (3) bekezdésére hivatkozva ezen 
kormányhivatalok azzal érvelnek, hogy csak átlagosnál 
gyengébb minőségű termőföldön engedélyezhető bányászat 
céljára a más célú hasznosítás, amely ennek megfelelően 
véleményük szerint felülírja a helyhez kötött beruházásokkal 
kapcsolatos, fent hivatkozott szabályt.

JOGÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK
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Ez a jogértelmezés azonban nyilvánvalóan téves, mert:

• a (3) bekezdés szövegének nyelvtani értelmezése szerint 

ez a korlátozás csak a külfejtéses bányák létesítése (!) 

esetén irányadó

• amely egyébként összhangban is van a törvény 11. §-
ában foglaltakkal

• a jogalkotásról szóló törvény párhuzamos szabályozás 

tilalmára vonatkozó rendelkezését sértené a 15/B. § (3) 

bekezdésbe foglalt szabály helytelen értelmezése
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A helytelen jogértelmezés kivédésére egy precedens per került megindításra, hogy amennyiben 

szükséges, végső soron a Kúria értelmezze a termőföld védelméről szóló törvény 11. és 15/B. §-ának 

az egymáshoz való viszonyát. 

Felhívás

• A per sikeressége érdekében felhívjuk a tisztelt bányavállalkozókat, hogy amennyiben tudomással 

bírnak az átlagosnál jobb minőségű termőföldön megvalósítandó más célú beruházással kapcsolatos 

ilyen problémáról, hibás hatósági döntésről, úgy azt küldjék meg irodánk, az ECOVIS HUNGARY 

LEGAL részére (jean@ecovis.hu) részére, amely azt a szükséges titoktartási kötelezettség vállalása 

és a GDPR rendelkezések betartása mellett a jogérvényesítés során anonimizált módon kívánja 

felhasználni.

mailto:jean@ecovis.hu
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Kivett hellyé nyilvánítás és a bányavállalkozó kártalanítása

A termőföld védelméről szóló törvény helyes értelmezése esetén is jogszerű
lehetősége van azonban az eljáró hatóságnak arra, hogy a más célú 
hasznosítással érintett területet a Bt. 49. § 16. pontja szerinti kivett hellyé
nyilvánítsa.

A Bt. 26/C. § (3) bekezdése tartalmazza azt a garanciális szabályt, amely ilyen 
esetekben a bányavállalkozók érdekeit hivatott védeni:

„…  Ha a már megállapított bányatelek területét a bányabezárási műszaki 
üzemi terv benyújtása előtt kivett hellyé nyilvánítják, az ebből eredő károkért a 
bányavállalkozót kártalanítás illeti meg. A kivett hellyé nyilvánításról szóló 
határozatban a kártalanításról is rendelkezni kell. …”
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A kártalanítás megállapítására tehát abban az esetben van lehetőség, ha:

• bányabezárási MÜT előterjesztését megelőzően kerül sor a kivett hellyé nyilvánításra

• a kivett hellyé nyilvánítás a bányászati tevékenységet minimum korlátozza

A gyakorlatban azonban sokszor problémát okoz a Bt. előírásainak az érvényre juttatása, mert:

• a hatásköri szabályt nem azok a jogszabályok tartalmazzák, amelyek a kivettség tárgya szerint 

hatáskörrel rendelkező hatóságok eljárását szabályozzák

• az eljáró hatóságok nem ismerik a Bt. rendelkezéseit

• a Bt. szövege nem elég egyértelműen határozza meg a hatáskört és az illetékességet

• nincs irányadó bírói gyakorlat

• önmagában a „kivett” jelző is félreértésre ad okot (lsd. Inytv. kivett hely fogalma) 
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Lehetséges-e termőföldre kisajátítást pótló 

adásvételi szerződést kötni?

• Termőföld tulajdonjogát adásvétel útján az a magánszemély 

földműves szerezheti meg, aki:

• vállalja, hogy a földet megműveli, 

• a használatát másnak nem engedi át és 

• más célra 5 éven belül nem hasznosítja.

Bányászati céllal csak a bányászati joggal rendelkező 

bányavállalkozó jogosult a tevékenységével érintett ingatlan 

más célú hasznosítását kezdeményezni.

A Földforgalmi törvény szerint érvénytelen az a szerződés, 

amelyet a törvény hatálya alatt tulajdont szerző földműves a 

használat átengedésének a tilalmába ütköző módon köt.
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Kivételt képez a fő szabály alól azonban a kisajátítást 

pótló adásvételi szerződés kötése.

A „kisajátítást pótló” jelleg igazolására lényegében:

záradékkal ellátott kisajátítási terv, valamint 

a bányafelügyelet előzetes szakvéleménye 

szolgál, amelyek alátámasztja részben a kisajátítás 

lehetőségét, részben pedig a szükségszerűségét. 
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Arra a problémára, hogy termőföld adásvételére belföldi jogi személy által nem lehet érvényesen 

adásvételi szerződést kötni, a hatályos kúriai iránymutatásokat is figyelembe vevő adásvételi 

előszerződés megkötése jelentheti a megoldást (). 

Ez a szerződés leginkább arra szolgálhat, hogy:

• a felek meghatározzák benne a végleges adásvételi szerződéshez szükséges együttműködésük főbb 

területeit 

• együttműködés irányadó szabályait

• a későbbiekben fizetendő vételár mértékét, ütemezését

• termőföld első más célú igénybevételének (humuszolás) időpontját (birtokátruházás)

• költségviselés szabályait (pl. földvédelmi járulék)

• szükséges szerződéses biztosítékokat (pl. foglaló, zálogjog, stb.) 
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Szakértő előzetes kirendelésének előnyei a kisajátítási eljárás során 

(nem kiemelt jelentőségű ügyben)

2015-ben vezette be a Kstv. módosítása ezt a jogintézményt, mely lényege, hogy a 

kisajátítási ügyben egyébként hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság a kisajátítást kérő 

által az eljárás megindítását megelőzően előterjesztett kérelem alapján igazságügyi 

szakértőt rendel ki a kisajátítási kártalanítás mértékének megállapítása érdekében.
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Mi ennek a jelentősége?

• a szakvélemény a később indítandó kisajátítási eljárás 

során kötelező érvényű

• tervezhetővé teszi a bányászat területi igényének 

bekerülési költségeit

• ennek megfelelően a kisajátítást megelőző, kötelező 

ajánlattétel során valódi hivatkozási alapként 

használható fel, szemben az általában használt 

magánszakvéleményekkel

• az eljárásban kizárólag a kirendelés iránti kérelmet 

benyújtó kisajátítást kérő minősül ügyfélnek

• ennek megfelelően az előzetes kirendelés során az 

érintett ingatlantulajdonosnak nincs lehetősége a 

szakvéleménnyel kapcsolatos észrevételre
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Kérelem minimális tartalmi elemei:

• kisajátítást kérő adatai (Ákr. szerinti azonosító adatok)

• kisajátítással érintett ingatlan adatai

• előzetes szakvélemény iránti kérelem
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Eljárás menete

• kérelem előterjesztése

• költségek fedezésére vonatkozó letétbe helyezési felhívás (a kérelem érkezésétől számított 8 napon 

belül)

• szakértő kirendelése (a letétbe helyezéstől számított 15 napon belül azzal, hogy a letétbe helyezés 

elmulasztása esetén a kérelem elutasításra kerül)

• szakértő díjának megállapítása, szükség szerint a még szükséges összeg letétbe helyezésére 

vonatkozó felhívás

• szakértői vélemény megküldése kérelmező részére (feltétele: teljes díj letétbe helyezése)

• szakértői díj kifizetése iránti hatósági intézkedés 

• A Kstv. arról nem rendelkezik, hogy ezen szakvélemény meddig felhasználható, ugyanakkor a 

szakértői vélemény érvényességi ideje nyilvánvalóan behatárolja a használhatóságot
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