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Beruházás termőföldön
– tanácsok gazdálkodóknak
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Mi a beruházás?
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása.
Mit várunk el a beruházástól?
Alapvetően a termelési költségek csökkenését, a
gazdálkodói jövedelem növekedését. Ezek a célok
csak színvonalas piacképes termékek és szolgáltatások feltételeinek megteremtésével érhetők el.
A jól vagy rosszul megválasztott mezőgazdasági
beruházás, több évtizedre meghatározhatja, illetve befolyásolhatja a gazdálkodás struktúráját
és egyúttal jövedelemteremtő képességét. Gondoljunk csak ültetvénytelepítésre, vagy öntözőtelep létesítésére.
A versenyképes mezőgazdaságért beruháznunk
kell
Jelenleg a gazdasági épületek egy resze körszerűtlen. Éz az állattartás esetében elsősorban a
környezetvédelmi, higiéniai, állatjóléti előírások
betartását nehezíti meg. A meglévő szőlő- és gyümölcsültetvények a termőföldvédelmi előírásoknak csak részben felelnek meg. Az öntözőtelepek
jó része ugyancsak korszerűsítésre szorul.
Néhány jellemző és szükségszerű mezőgazdasági beruházás:
• területrendezés
• vízháztartást szabályozó építmények
• talajjavítás
• növénytermesztést, kertészetet, állattenyésztést szolgáló építési beruházások
A mezőgazdaság versenyképességét alapvetően befolyásolja, hogy a kitűzött cél érdekében
milyen fejlesztéseket hajtunk végre. Természetesen ezeket meghatározzák a támogatási és hitelfeltételek, de a jó döntéshez elengedhetetlen
a piaci igények felmérése, valamint a tervezett
beruházás gyors megvalósítása. Természetes
elvárás a gazdálkodók részéről hogy a hatósági
engedélyek beszerzése is gyors, zökkenőmentes
legyen.
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Melyek a beruházás engedélyezési dokumentumai?
Amennyiben termőföldön kívánunk beruházást
megvalósítani tisztában kell lennünk azzal, hogy
a tervezett tevékenységünk mindenképpen engedélykötelesnek minősül. A beruházás fajtájától
függően a vonatkozó jogszabályok határozzák
meg, hogy mely hatóság (pl. építésügyi, vízügyi,
környezetvédelmi, talajvédelmi stb.) adja ki a
szükséges engedélyt, és ehhez milyen kiviteli
terveket, illetve mellékleteket kell benyújtani.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a beruházás engedélyeztetését megelőzően az illetékes földhivataltól kérelmezni kell az
érintett termőföld más célú hasznosítását!
A beruházások jellemzően a felszín megbontásával valósíthatók meg, ezért a termőföld
igénybevételével járó vagy arra hatást gyakorló
beruházások esetén, a kiviteli terv készítését
megelőzően, azzal összehangoltan talajvédelmi tervet kell készíteni. A talajvédelmi terv
részletesen meghatározza a vizsgálatba vont
terület – konkrét helyszíni illetve laboratóriumi
vizsgálatokra alapozottan – talajtani jellemzőit.
Javaslatot tesz a tervezett tevékenység megvalósíthatóságára, az alkalmazható módszerekre,
valamint a szükséges járulékos beavatkozásokra.
A talajvédelmi tervek tartalmi és formai követelményeit a talajvédelmi terv készítésének
részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.)
FVM-rendelet szabályozza. Termőföldön történő beruházás esetén függetlenül attól, hogy
mely hatóság az engedélyező, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásait maradéktalanul be kell tartani.
Milyen beruházásokhoz kell talajvédelmi terv?
• kedvezőtlen adottságú savanyú, szikes és homoktalajok javításhoz
• mezőgazdasági célú tereprendezéshez
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• szőlő- és gyümölcs, valamint bogyós gyümölcsű ültetvény telepítése esetén
• 400 m2-t meghaladó területigényű beruházások humuszos termőrétegnek mentéséhez, humuszgazdálkodáshoz rekultivációhoz,
amennyiben a beavatkozások által érintett
termőföld terület, összesen 400 m2-nél nagyobb, illetve a talajfelszín megbontásával
járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények esetén
• erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához
• vízrendezéshez, öntözéshez
Ki készíthet talajvédelmi tervet?
Talajvédelmi szakértő
A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit a 181/2009. (XII.
30.) FVM-rendelet szabályozza. Talajvédelmi
szakértőt a nebih.gov.hu oldalon a Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
címszó alatt a Talaj szakterületen kell keresni.
Nem bizalmatlanság, ha ragaszkodunk a talajvédelmi szakértői jogosultságra vonatkozó nyilat
kozat bemutatásához. Természetesen választásunkat befolyásolhatja a talajvédelmi terv ára
és elkészítésének gyorsasága. Ne feledkezzünk
el arról, hogy a talajvédelmi terv készítése üzleti
alapon történik. ,,Nem biztos, hogy az olcsóbb a
kifizetődőbb megoldás!”
Tervező
Kizárólag humuszgazdálkodási tervet készíthet.
A tervező birtokában van azoknak az adatok
nak, mely alapján pontosan meg tudja határozni a földmunkákkal érintett terület nagyságát a
műszaki szükségességből letermelendő humusz
mennyiségét, tárolásának helyét, hasznosí
tásának módját, illetve a helyben nem hasznosítható, átruházásra kerülő humusz men�nyiségét. Ez azért is fontos, mert alapvetően a
humuszgazdálkodási terv alapján történik a talajvédelmi járulék megállapítása.

Gyakran ismétlődő kérdések
Mezőgazdasági célú tereprendezés vagy tereprendezés? Az alapvető különbséget az jelenti, hogy a mezőgazdasági célú tereprendezés
esetében az érintett terület továbbra is mezőgazdasági művelésben marad, míg az egyéb
mezőgazdasági célt szolgáló építmény létrehozásához szükséges tereprendezés esetén az
adott terület a mezőgazdasági termelésben
a továbbiakban már nem vesz részt, az ingatlan – nyilvántartásban „kivett”-ként szerepel.
Mezőgazdasági célú tereprendezés körébe tartoznak mindazon - nem termesztéstechnológiai
– földmunkák, amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat megvalósításához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét
kielégítő, tartós felszíni formák kialakításával
hozzájárulnak a talaj termékenységének megóvásához és optimális feltételeket teremtenek
a korszerű termesztéstechnológia gazdaságos
alkalmazásához.Ne feledkezzünk el arról, hogy a
mezőgazdasági célú tereprendezés, talajvédelmi
műszaki beavatkozások, létesítmények megva
lósítása és talajjavítás esetében az engedély kiadását az illetékes talajvédelmi hatóságtól kell
kérni.
Mikor kell a humuszt menteni, hogyan lehet felhasználni? A talaj humuszos termőrétegének
mentését megalapozó talajvédelmi tervet kizárólag talajvédelmi szakértő készíthet. Ebben a
szakértő a beruházással érintett termőföld teljes
területén meghatározza a humuszos termőréteg
vastagságát, a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét, minőségét és javaslatot tesz
annak felhasználására.
A humuszos termőréteg tényleges mentését a
talajvédelmi tervben foglaltak figyelembe véte
lével elkészített humuszgazdálkodási terv alap
ján kell elvégezni – kizárólag a beavatkozás mű
szaki szükségességének mélységéig!
A beruházások megvalósítása során keletkezett
mentett humuszos termőréteg teljes mennyi
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ségét elsősorban a beruházás kivitelezése során
igénybe vett földrészleteken kell felhasználni
úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőré
teggel együtt az 1 métert ne haladja meg. Lehetőség van még a humuszos talaj felhasználására
a hasonló, vagy kedvezőtlenebb fizikai és kémiai
talajtulajdonságokkal rendelkező termőföldte
rületen, amennyiben a terítés eredményeképpen a minőségi tulajdonságok változása a
jelenleginél kedvezőbb állapotokat biztosít.
Vegyük figyelembe azt a jogszabályi követelményt, amely értelmében a mentett humuszos
termőréteg nem használható fel a földmunkák
során keletkező vagy egyéb mélyedések, bánya
gödrök, tájsebek, stb. feltöltésére. Nem mindig
van lehetőség a mentett humuszos termőréteg
helyben történő felhasználására. Ebben az esetben átruházható, de kizárólag eredeti funkciójá
nak megfelelően a talaj felső termőrétege ként,
vagy termesztő közeg előállítására használható
fel.
Mikor kell talajvédelmi járulékot fizetni? Amen�nyiben a beruházó a beruházás megvalósítása
során keletkezett mentett humuszos termőréteg
teljes mennyiségét a beruházással érintett területen nem használja fel – a fel nem használt
humuszos termőréteg mennyisége után, hu-
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musztartalomtól függően –, köbméterenként
150–250 Ft talajvédelmi járulékot kell fizetnie.
A talajvédelmi járulék mértéke a talajvédelmi
terv, humuszgazdálkodási terv, illetve a kiviteli
terv tartalma alapján külön határozatban kerül
megállapításra.
Még egy jó tanács: A földhasználónak, illetve
beruházónak a mentett humuszos termőréteg
mennyiségéről és felhasználásáról külön nyilvántartást kell vezetnie, és gondoskodni kell a
beruházás, illetve a talaj védelmével kapcsolatos
tevékenység dokumentumainak 5 évig történő
megőrzéséről.
Ellenőrzünk és segítünk
A talajvédelmi hatóság a talajvédelmi felügyelő útján ellenőrzi a talajvédelmi, illetve
a talajvédelmi előírásokat tartalmazó engedély meglétét, az abban foglaltak betartását
A termőföldön történő beruházások megvalósítása érdekében az illetékes talajvédelmi hatóság
szívesen nyújt szakmai segítséget a gazdálkodók
részére, mert ne feledjük a termőföld védelme
közös érdekünk. A termőföldön történő beruházások megvalósítása érdekében az illetékes
talajvédelmi hatóság szívesen nyújt szakmai segítséget a gazdálkodók részére, mert ne feledjük
a termőföld védelme közös érdekünk.

