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Ügyiratszám: 17/1/2017.      1. számú előterjesztés 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. június 26-i ülésére a Balatonújlak Község Önkormányzata tulajdonában álló külterületi 

ingatlanok rekreációs célú hasznosításra való kijelöléséhez 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2015. január 1. napján lépett hatályba Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, ami módosította a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (a továbbiakban: Földforgalmi törvény), 
mely új fogalomként bevezette a rekreációs célú földszerzést: 
 
 „rekreációs célú földszerzés: a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy 
tagállami állampolgár által a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi 
önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) tulajdonában álló és határozattal 
ilyen célú megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld megszerzése abból a 
célból, hogy a szerző fél a földet a saját, valamint az együtt élő családtagjai szükségleteit meg 
nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait;” 

A Földforgalmi tv. módosítása az önkormányzatok tulajdonában álló földek rekreációs célú 
földszerzését teremtette meg a földművesnek nem minősülő természetes személyek javára.  
 
A szerződőfelek: 

- tulajdonjogot átruházó: települési önkormányzat, 
- tulajdonjogot szerzőfél: földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy 

vagy tagállami állampolgár  
A Földforgalmi törvény a földszerzés rekreációs célzata mellett nem írja elő, hogy e földszerzés 
milyen típusú szerződéssel jöhet létre, így az lehet pl. adás-vétel.  
Ha adás-vételi szerződés útján történik a rekreációs célú földszerzés, úgy elővásárlási jog nem áll 
fenn. Ezt külön rögzíti a Földforgalmitörvény (20. § e) pont), ellenkezőesetben értelmét 
veszítené ezen típusú földszerzés. 
A rekreációs célú földszerzésről szóló szerződés tartalmi elemei: 

- tárgya: a települési önkormányzat tulajdonában álló, és határozattal ilyen célú  
megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1 hektár területnagyságú föld; 

- célzata: a szerzőfél a földet a saját és az együtt élőcsaládtagjaiszükségleteit meg nem 
haladó mértékben használja, és szedi annak hasznait. 

 
Rekreációs céllal legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 1 ha földet lehet szerezni. E 
tekintetben a földszerzési maximum 300 ha-os limitét kell csak alkalmazni. 
Az adott földterület megszerzésekor a pályázó már birtokában álló területét nem kell figyelembe 
venni. 



Az önkormányzati tulajdonú (tipikusan zártkert jellegű) területnek minősülő ingatlanok esetében, 
melyet az önkormányzat adás-vétel vagy haszonbérlet útján hasznosít - ha a bérlők szociális 
földprogramban vesznek részt, továbbá ha saját célra kis mennyiségben termelnek rajta, illetve 
ha hobbitevékenységet folytatnak azon -, akkor nem vonatkoznak rájuk a földművesekre 
vonatkozó előírások.  

Első lépésként a Képviselő-testületnek határozattal az érintett földeket rekreációs célra ki kell 
jelölni. Ezeket a területeket az alábbiakban foglalom össze: 

Hrsz. Művelési ág Terület m2 
   

733 szántó            4 347     
700 gyep               486     
689 kert            1 159     
579 erdő            2 317     

436/2 szántó            4 043     
431 szántó            2 842     

428/1 szántó            1 746     
07 rét            5 615     

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületea Földforgalmi törvényben foglaltak 
alapján rekreációs célra az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat jelöli ki:  
 

Hrsz. Művelési ág Terület m2 
   

733 szántó            4 347     
700 gyep               486     
689 kert            1 159     
579 erdő            2 317     

436/2 szántó            4 043     
431 szántó            2 842     

428/1 szántó            1 746     
07 rét            5 615     

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében tegyen vételi 
ajánlatot a fenti rekreációs célú termőföldek megszerzésére. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
Határidő: azonnal 
Balatonújlak,2017. június 20. 
    Tüske Gáborné 

polgármester 


