
A G R Á R J O G 1 - 2 .  Ö S S Z E V O N T  K O L L O K V I U M  

J O G S Z A B Á L Y  J E G Y Z É K  

A megjelölt jogszabályoknak a vizsga témakörökkel érintett részei szükségesek! 
 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról. 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (IV. VII. VIII. IX. 

Fejezet) 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát 

érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és 

kibocsátásainak szabályairól. 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 

az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról. 

2013. évi CCXII. törvény; 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás 

részletes szabályairól. 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról. II., Fejezet 4.§. (1) d)e)  III. Fejezet 5. 11.§.  A 

nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása 

2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról Általános Rendelkezések 1.§ (1)- és (2) bek.; 

3.§.(1)-(3) bek; 15.§; 18.§(1) bek..31.§; 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

Ptk. Ötödik Könyv. Negyedik rész. Az ingatlan-nyilvántartás 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról;  

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról 

1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról III. Fejezet 6.§.15.§; 

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról  

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól. 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről 

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 

1994. évi XLIX. törvény az erdőbirtokossági társulatról 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Csak a föld védelmével 

kapcsolatos különös részi szabályok) 



1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

Agrárszerződésekhez: Ptk. 6:232. §;  6:233. § ; 6:255. §; Fétv. VIII: Fejezet - IX. Fejezet 12. –X. Fejezet; 

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról: IV. fejezet (A vagyonkezelés szabályai). 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata; a belső 

piac: 26-27. cikk, az áruk szabad mozgása: 28-37. cikk, mezőgazdasági és halászat: 38-44. cikk, 

letelepedési jog: 49. cikk és tőkeáramlás szabadsága 63. cikk.   

 

 

A vizsgázó a kihúzott tételen levő kérdések közül bármelyik helyett választhatja:  

1. Európai Bizottság értelmező közleménye a termőföld megvásárlása és az uniós jog kapcsolatáról 

(2017/C 350/05) 1.   Mezőgazdasági földterületek megvásárlása az EU-ban; Neptunon elérhető   

 

2. Európai Bizottság értelmező közleménye a termőföld megvásárlása és az uniós jog kapcsolatáról 

(2017/C 350/05)  2.   Az irányadó uniós jog; Neptunon elérhető 

 

3. Európai Bizottság értelmező közleménye a termőföld megvásárlása és az uniós jog kapcsolatáról 

(2017/C 350/05) 3.   Az EUB mezőgazdasági földterülettel kapcsolatos megközelítése; Neptunon 

elérhető   

 

4. Európai Bizottság értelmező közleménye a termőföld megvásárlása és az uniós jog kapcsolatáról 

(2017/C 350/05) 4. a-c) alpontok  A mezőgazdasági földterület vásárlásának szabályozására vonatkozó 

következtetések; Neptunon elérhető    

5. Európai Bizottság értelmező közleménye a termőföld megvásárlása és az uniós jog kapcsolatáról 

(2017/C 350/05) 4. d-f) alpontok  A mezőgazdasági földterület vásárlásának szabályozására vonatkozó 

következtetések; Neptunon elérhető 

 

6. Európai Bizottság értelmező közleménye a termőföld megvásárlása és az uniós jog kapcsolatáról 

(2017/C 350/05) 4. g-i) alpontok  A mezőgazdasági földterület vásárlásának szabályozására vonatkozó 

következtetések; Neptunon elérhető 

 

7. C-302/97.sz. ügy Klaus Konle kontra RepublikÖsterreich, vagy  

8. C-452/01. számú ügy Margarethe Ospelt und Schlössle Weissenberg Familienstiftung 

contra Österreich, vagy  

9. C-370/05. számú ügy Uwe K. Festersen kontra Dánia, vagy  

10. C-52/16. és C-113/16. sz. egyesített ügyek: SEGRO” Kft. kontra Vas Megyei 

Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala; Neptunon elérhető    



 

 

11.(C-52/16), Günther Horváth kontra Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) 

Európai Bizottság értelmező közleménye a termőföld megvásárlása és az uniós jog kapcsolatáról 

(2017/C 350/05); (Neptunon elérhető)    

 

 

 

 

 

 


