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Tárgy: Darabos György és Pilisborosjenő Község Ogyiratszám: 10.019/2018.
Onkormányzat Polgármesterének fellebbezése a Hiv. szám: -

Budakeszi Járásl Hlvatal Földhivatali Osztályának Ogyintézö: Fülöpp Éva
10. 247-5/2018. számú döntése ellen Telefon: (06 1) 236 4141

Melléklet: -

Darabos György . . , alatti lakos és Pilisborosjenő Község
Onkormányzat Polgármesterének (2097 Pilisborosjenö, Fö utca 16. ) kérelme alapján indult fellebbezési
eljárásban, a Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10. 247-5/2018. számú határozatának
felülvizsgálata ügyében, a következő döntést hoztam.

HATÁROZAT

A Budakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala 10. 247-5/2018. számú határozatát az alábbiak szerint
részben

megváltoztatom

A Pilisborosjenö külterületén fekvő(Ű27/1-3 t^sz-ú, összesen 9028 m2 nagyságú, 16,43 Ak értékű, 6.
minőségi osztályba sorolt, szántójnüyelésf'agban nyilvántartott termöföldterület lakóövezeti fejlesztés
céljára történö más célú hasznosltását és egyben belterületbe vonását engedélyezem.

A Pilisborosjenő külterületén fekvő 027/8-9 hrsz-ú, összesen 1 ha 8366 m nagyságú, 33, 42 Ak értékO,
6. minőségi osztályba sorolt, szántó művelési ágban nyilvántartott termőföldtertllet teklntetében a
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 10. 247-5/2018. számú határozatát

hatályában fenntartom.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszeriánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Föosztály PE-06/TV/00940-2/2018. számú véleményével az érintett részterület végleges más célú
hasznosításhoz az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

> A talajvédelmi terv megállapitásal alapján az eljárással érintett ingatlan területén a mentésre
érdemes humuszos termőréteg vastagsága 40 cm.

> Gondoskodni kell a területen lévö összesen 10957 m mennyiségü humuszvagyon megóvásáröl,
így a területen későbbiekben teroezett beruházás megvalósltásakor a talajvédelmi tervben
meghatározott vastagságban kell a humuszos feltalajt letermelni és elkülönitetten,
szennyezödésmentesen tárolni.

> Az ingatlanokon levő humuszvagyon pontos elszámolását a tervezett beruházás engedélyezési
eljárásában, illetve egyéb engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a földmunkák
megkezdése elött benyújtandó humuszgazdálkodásl tervrészében kell részletezni.

> A humuszgazdálkodási tervet a talajvédelmi tervben meghatározottakra alapozottan kell
összeállitani, a tervnek ki kell témie a letermelésre kerülő humuszos talajréteg mennyiségére,
ideiglenes tárolására és felhasználására is.

> A földmunkák során más mezögazdasági területet a kitermelésre kerülö terméketlen altalaj vagy
egyéb anyagok tárolására igénybe venni szigorúan tilos.

Elelmiszerlánc-biztonságl, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Föosztáty
Földügyi és Földmérési Osztály

1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Telefon: (06 1) 269 4550 Fax: (06 1) 269 4564
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A járási földhivatali osztály 10. 247/2018. szémon az Onkormányzatot hiánypótlásra szólította fel
tekintettel arra, hogy a kérelem mellékleteként nem került benyújtásra a településszerkezeti terv
hitelesített kivonata, valamint a kérelemben az Onkormányzat nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy
az érintett területet 4 éven belul ténylegesen felhasználni tervezi a kérelemben megjelölt célra.
Hiánypótlási felhivásában a járási földhivatali osztály kérte tovébbá a település belterületén található
beépítetlen területekkel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a kérelem érdemi elbirélhatósága
érdekében. A hlánypótlás teljesítésére 2018. augusztus 1-én került sor.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Föosztály PE-06/TV/00940-2/2018. számú szakvéleménye 2018. augusztus 13-án érkezett a járási
földhivatali osztályhoz, melyben a rendelkezö részben szereplö elöfrások betartása mellett hozzájárult a
kérelemmel érintett termőföldterület végleges más célú hasznositásához.

A járási földhivatali osztály elözetes hivatalos értesltés alapján 2018. augusztus 30. napján helyszíni
szemlét tartott az érintett területen. A szemlén megállapítást nyert, hogy a kérelemmel érintett terület a
település DK-i részén, a Tücsök utcai lakóterülethez kapcsolódva fekszik. A kérelmezett ingatlanok
művelési ága a természetbeni állapot szerint megfelel az ingatlan-nyilvántartási adatoknak. A
területegység részben mezőgazdasági hasznosltás alatt áll, részben gyommentes állapotban tartott
kaszált füves terület. A kérelemmel érintett földrészletekkel határos 3320-3324 hrsz-ú belterületi
ingatlanok néhány éwel ezelött kerijltek fekvéshatás változás alá, azonban a jelenlévők elöadták, hogy
ezen területek fejlesztése önmagukban a kedvezötlen alakzatuk okán nem történhet meg, hanem
célszerflen csak a jelenleg kérelmezett területekkel egyidejűleg. Az eljárás alá vont ingatlanok esetében
engedély nélküli más célú hasznositás nyoma nem tapasztalható.

A termöföld védelméről szöló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt. ) 15. § (3) bekezdésében és
a Tfvt. 15. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel járási földhivatali osztály az érintett terület
végleges más célú hasznositására és egyben belterületbe vonására irányuló önkormányzati kérelmet
10.247-5/2018. számú határozatával elutasitotta.

Hivatkozott számú határozat ellen Pilisbqrosjenö Község Onkormányzat Polgármestere (határidőn túl) és
Darabos György (továbbiakban együtt: Ugyfél) fellebbezéssel élt. A benyújtott fellebbezéseket, valamint
az elsofokú eljárásban keletkezett iratokat a járási földhivatali osztály továbbította a Pest Megyei
Kormányhivatai Élelmlszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Nővény- és Talajvédelmi, Erdészeti Föosztály
Földügyi és Földmérési Osztályához (továbbiakban: Földügyi és Földmérési Osztály) a jogorvoslati
kérelem érdemi elbírálása érdekében.
Az iratok elsődleges vizsgálatát követően megállapltást nyert, hogy a határidöben érkezett fellebbezés
igazgatási szolgáltatásl dijának beflzetésére nem kerűlt sor, ezért a Földügyi és Földnnérési Osztály
10.355/2018. számon hiánypótlásl felhivással élt. Az igazgatási szolgáltatási dlj befízetésének jgazolása
2018. december 10-én keriilt iktatásra.

A kérelem érdemi elbirálása érdekében a Földügyi és Földmérési Osztály - elözetes hivatalos
értesitéssel - 2018. december 20-án helyszini szemlét tartott a jogorvoslati kéretemmel érintett területen,
melynek alkalmával megállapította, hogy a terület Pilisborosjenő DK-i külterületl részén, közvetlenül a
belterOlet mellett helyezkedik el, lejtős, részben művelt, részben ugaroltatott szántóterület, melyen
engedély nélküli más célú hasznositás nem volt tapasztalható. A 027/1-3 hrsz-ú területrész a már
belterületbe vont beépltetlen területrészbe ékelődik,

A szemlét követően a fellebbezők képviselöjével még aznap telefonos egyeztetésre került sor, melynek
alkalmával megállapitást nyert, hogy a szemlén részt kívántak volna venni, azonban a terület egy másik
pontján várakoztak, ami nem volt látható arról a helyröl, ahol a Füldügyi és Földmérési Osztály képviselői
voltak, igy a helyszini szemlén tenni kfvánt nyilatkozatukat 15 napos határidö kérésével [rásban kBldték
meg.



2079/19 hrsz-ú 17836 m2 32, 46 AK értékben szántó besorolásban marad. Az ingatlan-
nyilvántartásban 530 m2 kerül ki mezőgazdasági művelésből."

> .Pilisborosjenö laköcélú fejlesztési területei három egymástól térben jól elkülönült egységbe
csoportosithatók. Az 6 falu és a kapcsolódó lakócélú fejlesztési területek belterületbe vonásra
kerültek. A beépltések száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, aminek következtében a
szabadon álló beéplthetö telkek aránya rohamosan csökken. Kijelenthetjük, hogy ez a tendencia
2019-ben nem fog megállni, ami az egész község vonatkozásában azt eredményezi, hogy már
most is lényegesen kevesebb üres tetek van, mint amennyi az utolsó belterületbe vonáskor volt."

A fent klézettekkel kapcsolatban a Földügyi és Földmérési osztály álláspontja a következő:
Pilisborosjenő Község belterilletén az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján 574 db beépitetlen ingatlan
található, mely összesen megközelltöen 86 ha nagyságú még fel nem használt területet feltételez. E
beépltetlen területek jelentös része lakóövezeti besorolású, melyet alátámaszt az Önkormányzat
nyilatkozata is. A Tfvt. 1 5. §(5)bekezdés b) pontja - mely szerint: . ?/ kell utasítani a belterületbe vonás
irénti kérelmet, ha az olyan lerületfelhasználási célra irányul, amely a telepűlés belterületén beépítésre
kijelűlt, de még fel nem használt lerűletén megvalóslthafó. " - egyértelmű tiltást fogalmaz meg arra az
esetre, ha olyan belterületi fejlesztést kiván megvalósftani az önkormányzat, melynek megvalósitására
alkalmas területe a belterületen még nem került felhasználásra. Termőföldvédelmi szempontbúl
irreleváns, hogy a belterületbe vont termöföldterületek felhasználására milyen okból nem kertllt még sor,
hiszen a belterületbe vonással a termőföldvédelmi érdekek érvényesltésére a továbbiakban már nincs
lehetöség. Magyarország Alaptörvényének egyik. lényegi alapvetése, hogy: P) cikk: "A természeti
eröforrások, kQlönösen a termőföld, az erdök és a vlzkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos
növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek
védelme, fenntartása és a jővő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki
kötelessége. Ezt az alapvetést a településfejlesztési elképzelések kialakitása és megvalósítása során is
elengedhetetlen figyelembe venni, mint ahogyan a Tfvt. 11. § (4) bekezdésében foglaltakat is, mely
szerint a termöföld Igénybevételét az indokolt szukségleteknek megfelelő legkisebb területre kell
korlátozni.

Mindezeken túl a jelen határozat meghozatalakor figyelembevételre került az Önkormányzat azon
indoka, hogy a két éve belterilletbe vont részterület beéplthetöségének biztosltása érdekében szükség
van a kialakítani kivánt ingatlanok megközelitését biztosító úthálózat kiépltésére és a közművekhez való
csatlakozás lehetőségének biztosftására. Ez azonban - a helyi épitési szabályzat kivonata alapján is -
megvalósítható a 027/1-3 hrsz-ú, a betterületbe zárványtertlletként beékelödő külterületi rész
belterületbe vonásával is, mely igy az indokolt szukségleteket maximálisan fedezi. A 027/8-9 hrsz-ú
termőföldterületek igénybevétele azonban jelenleg nem indokolt és időszerii, mint ahogyan ezt az
onkormányzati nyilatkozat is alétámasztja azzal, hogy a belterületbe vonás esetében is ezt a két
ingatlant a továbbiakban szántóterületként kivánnák hasznositani. Ez utóbbi két terület felhasználása
akkor válhat indokolttá, ha a már belterületbe vonásra engedélyezett terület felhasználása megtörtént.

> .A termöföld védelméről szólö 2007. évi törvény (továbbiakban: Tfvt. ) 11. §(1)bekezdés szerint
termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minöségű termöföld
igénybevételével - lehet felhasználni. Az elutasitó döntést hozó hatóság ezt a joghelyet is a
döntése megalapozásául hozza fel, holott a határozat indoklásában megállapitja, hogy a
kérelmezett földrészletek az átlagosnál gyengébb mlnöségUek.

> "A Tfvt 15. § (4) bekezdése sorolja azokat a körülményeket, melyek a belterületbe vonás
elutasitásának okai lehetnek. Az itt felsorolt okok nem állnak fenn a kérelmezett földrészletek
tekintetében."

A fentiekkel kapcsolatban a Földügyi és Földmérési osztály álláspontja a következő:
Az elsőfokon meghozott döntés alapvetően a Tfvt. 15. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakon alapul. A
belterületbe vonásra kérelmezett terület valóban települési viszonylatban átlagosnál gyengébb minőségű
temnöföld, azonban önmagában ez a tény nem alapozza meg az érintett terület igénybevételének
engedélyezhetőségét, hiszen a Tfvt. arra vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, hogy az átlagosnál
gyengébb minöségű termöföld igénybevételét engedélyezni kell, arra vonatkozóan azonban
egyértelműen rendelkezik, hogy a termöföld igénybevételét az indokolt szükségleteknek megfelelő



A termőföld végleges más célú hasznosltásáért/belterűletbe vonásáért fizetendö földvédelmi járulék
összegének kiszámitása a Tfvt. 21. § (1) bek. és a törrény 1 . számú mellékletében foglaltak alapján:

16,43 Ak x 35.000 (Ak-szorzó) = 575.050, - Ft, (6. minőségi osztályú terület)

Határozatom a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken túl, a általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. tv. (Akr. ) 119. § (2) bekezdésében foglaltakon, hatásköröm a Tfvt. 7. § (1)
bekezdésében, illetékességem az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.
2. ) Kormányrendelet 1. §-án, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatásl feladatokat ellátó
szervek kijelöléséröl szóló 383/2016. (XII. 2. ) Kormányrendelet 36. § b) pontján, a 37. § (1) bekezdésén,
és annak az 1. melléklet 14. pontján alapul. A másodfokú döntés birósági felülvizsgálatát az Ákr. 114. §
(1) bek. biztosítja.

Budapest, 2019. január 18.
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