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1. Bevezetés 

 

Magyarország ingatlan-nyilvántartásának tulajdoni lapjain három területfelhasználási 

kategóriával találkozhatunk: belterület, külterület és zártkert. Ezek közül az első kettő 

problémamentesnek tekinthető mind az ingatlan-nyilvántartási jog, mind az agrárjog 

vonatkozásában, azonban a harmadik annál több aggályt vet fel.  

A cikk megírásához az indíttatást az adta, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 

évi CXLI. törvénynek a 2015. évi XLIV. törvény 11. §-ával foganatosított kiegészítése 

következtében az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanoknak művelés 

alóli kivonására kerülhet sor a tulajdonos kérelmére. A módosító jogszabály először csupán 

2016. december 31-ig tette lehetővé a kérelem benyújtását, azonban ezt a 2016. évi 

CLXXXVII. törvény 2. §-ával további egy évvel meghosszabbították, így egészen 2017. 

december 31-ig díjmentesen megvalósulhat a zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés 

alól kivett területre történő átvezetése. Az ország mezőgazdaságának szempontjából 

kifogásolható jogpolitikai szándék és jogalkotói megoldás az agrárjog tekintetében is számos 

kérdést vet fel, amelyek részletes elemzése jelenleg nem feladatom. Elegendő megjegyezni 

mindössze annyit, hogy ezen eljárás általánossá válásával több tízezer hektárnyi intenzív 

mezőgazdasági kultúrát képviselő terület kerülhet ki a magyar mezőgazdaság látóköréből, 

mégpedig azért, mert a művelés alóli kivonás lehetőségének megteremtésével az agrárjogi 

jogszabályok által megteremtett intézkedések, amelyek a mezőgazdasági föld védelmét 

szolgálják, többé nem alkalmazhatóak a zártkertekre. A dereguláció ezen formája csekély 

jelentőségű, ha a szántó művelési ágban nyilvántartott zártkerteket vizsgáljuk, hiszen a 

magyar mezőgazdasági terület legnagyobb hányadát a szántók alkotják, amelyek 

túlnyomórészt eleve külterületen találhatóak. Ennél jóval problematikusabb az, ha a szóban 

forgó zártkert kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágú, hiszen ezek a művelési ágak 

mindössze 144 130 hektárt ölelnek fel a több mint 5 millió hektárnyi magyar mezőgazdasági 
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területből
1
, valamint ez a három művelési ág az, amely a zártkertek gazdálkodására a 

leginkább jellemző. Ha ezen adatokhoz kapcsoltan számításba vesszük azt is, hogy 

Magyarországon körülbelül 200 ezer hektárnyi zártkerti ingatlan van
2
, akkor könnyen 

juthatunk arra a téves megállapításra, hogy valamennyi kert, szőlő és gyümölcsös művelési 

ágú terület zártkertekben található. Ugyan ez nem igaz, mégis a művelés alóli kivonás 

lehetőségével a zöldség- és gyümölcságazat alapjait rengetheti meg az, ha az agrárjogi 

szabályozás hatálya alól kikerülnek ezek a területek. 

A zártkertek történelmi előzményeinek felkutatására és elemzésére az ösztönzött, hogy a 

lassan három évtizede húzódó problémák, amelyek a művelési ágtól eltérő hasznosításból, 

illetve újabban a művelés alóli kivonásból erednek, egy koherens, világos és történelmi 

kontinuitással is rendelkező szerkezetbe foglalva kerülhessenek tárgyalásra a későbbiekben, 

és ezek függvényében születhessenek meg a jelenkor hosszútávú megoldásai. 

2. Nagy Lajostól az uradalmi gazdálkodás megszilárdulásáig 

A zártkertek kialakulásának vonatkozásában mindenekelőtt a témához látszólag kevésbé 

kapcsolódó jogtörténeti eseményeket kell megvizsgálnunk: Nagy Lajos korának két 

meghatározó jelentőségű törvényét, az ősiségi és a kilencedtörvényt. Ezek jelentik az alapokat 

a feudalizmus jogi és gazdasági egységességének megteremtéséhez
3
. Az 1351. évi VI. 

törvénycikk a kilenczed fizetéséről és behajtásáról a jobbágyság terheinek uniformizálását 

szolgálta, tehát egyfajta gazdasági jellegű, általános keretet kívánt megteremteni, mégpedig 

azért, hogy a mezővárosokba történő költözködési kedvet enyhítse és mérsékelje.
4
 A kilenced 

fizetésének a kötelezettsége mind a szántóval, mint a szőlővel bíró jobbágyokat terhelte, 

függetlenül attól, hogy földjük hol helyezkedett el, ezáltal pedig jóval nagyobb terhek mellett 

kellett gazdálkodniuk, mint a városi polgároknak. Arról a tényről, hogy egyes mezővárosok 

határában polgárok is rendelkeztek szőlővel, már egy 1360. évi kiváltságlevél is tanúskodik.
5
 

A gazdasági egység megteremtése mellett, a nemesek jogi egyenlőségének a megvalósítása is 

megtörtént az 1351. évi XI. törvénycikkel, amely számunkra sokkal inkább a jobbágyság 

szempontjából értékelendő. Az avicitas ezen oldalról nem jelentett mást, minthogy Nagy 

Lajos egészen 1848-ig konzerválta a magyar birtokrendszert
6
 és ezzel együtt a jobbágyság 

helyzetét, amely a későbbi évszázadokban már sokkal inkább a fejlődés gátjaként funkcionált, 

mintsem örvendetes jogintézményként. E két törvény tehát azt az általános keretet jelöli ki, 

                                                             
1 videkstrategia.kormany.hu: Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 („a magyar vidék alkotmánya”) 

http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vid%C3%A9kstrat%C3%A9gia.pdf, 32. 

(2017.10.13.) 
2agrarunio.hu: 1,225 milliárd forint a Tanyafejlesztési program finanszírozására 

https://www.agrarunio.hu/index.php/tamogatasok/2834-iden-1-225-milliard-forint-fordithato-a-tanyafejlesztesi-
program-finanszirozasara (2017.10.13.)  
3 MEZEY Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 59-60. 
4 SZABÓ István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből, Athenaeum, Budapest, 1948 (a továbbiakban: 

Szabó 1948), 57.  
5 FÜGEDI Erik (1972): Mezővárosaink kialakulása a XIV. században In: Történelmi Szemle 1972. évi 3-4. szám 

321-342.   http://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1972_3-4/fugedi.pdf   9. (2017.10.13.) 
6 TARJÁN M. Tamás: Nagy Lajos kihirdeti az ősiség törvényét 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1351_december_11_nagy_lajos_kiraly_kihirdeti_az_osiseg_torvenyet/ 

(2017.10.13.)  



Miskolci Jogtudó  Csirszki Martin Milán: 
2017/1. szám 11–21.  A zártkertek kialakulásának történelmi előzményei 

 
 

13 
 

amelynek következtében a jobbágyság egységesedett a terhek és a társadalmi státusz 

vonatkozásában, és amelyek után megindulhatott a különböző elhelyezkedésű és használatú 

földek szabályozásának differenciálódása. 

A falvak és az említett mezővárosok településszerkezeti jellemzője volt, hogy 

jobbágytelkekre osztódtak. Ezen jellemző jelentősége az volt, hogy a földesúri járadéknak a 

telek, azaz egy dologi tényező lett az alapja
7
. A XIV. századra már telekszervezetek alakultak 

ki, amelyek azt hozták magukkal, hogy a határban fekvő földek mindinkább a telek 

tartozékaivá váltak
8
. Ettől kezdve tehető az a megállapítás, hogy valamennyi mezőgazdasági 

tevékenységet folytató település két nagy részre osztható fel: a belterületre, valamint az ahhoz 

„területileg és funkcionálisan szorosan kapcsolódó”
9
 külterületre. Igaz, hogy csak a XVIII. 

században vált használatossá a ’belső telek’ és ’külső telek’ kifejezések differenciálása, de az 

általánosan használt ’jobbágytelek’ már szinte a telekszervezet megszilárdulásától kezdve 

magában foglalta a gazdasági épületeket, az úrbéres szántóföldeket, sőt a közös legelőhöz és 

erdőhöz kapcsolódó használati jogot is.
10

 Az általános felfogás szerint a beltelek részét képező 

udvarhoz csatlakozott a jobbágy kertje is, amely azonban bizonyos esetekben – túlnyomórészt 

a területi adottságok miatt – a határba került, vagy megosztódott a beltelek és a határ között. 

Megállapítható, hogy a gyümölcs- és zöldségtermelés alapját képező kertek attól függetlenül, 

hogy belterületen vagy külterületen kaptak helyet, a jobbágyteleknek a szerves részét 

képezték. Ez azonban már nem mondható el a speciális helyzetben lévő jobbágyszőlőkről, 

amelyek a jobbágytelki szervezeten kívül álltak
11

, és utánuk speciális fizetési-szolgáltatási 

kötelezettségek álltak fenn (pl. hegyvám, ötöd, csöböradó)
12

. A későbbi zártkertekre jellemző 

sajátos hasznosítási formák – a zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint a szőlészet – tehát 

már a telekszervezet megszilárdulásának következtében kialakult, külterületen található 

kertekben, illetve a különleges helyzetben lévő jobbágyszőlők vonatkozásában is 

megragadható. Emellett pedig a jelenkori mezővárosok településszerkezete is visszavezethető 

a telekszervezet kezdeteihez, hiszen akkor is, és most is a határnak a település közelében 

fekvő földterületei jelentették a magasabb értéket képviselő növénykultúrák termesztésének 

színhelyét, akkor a kültelki (külterületi) kertek, a XX. század közepétől pedig a zártkertek 

formájában. 

A XIV. században kezdett egyre inkább jelentőssé válni a jobbágyok azon törekvése, hogy 

az általuk művelt földterületek mennyiségét növeljék. Ennek egyik eszköze a földbérlet
13

 volt, 

míg a másik az irtás. Az irtás során a fákat és bokrokat teljes egészében kivágták, és az 

erdőterületet alkalmassá tették mezőgazdasági művelésre. Az irtásföldek más birtokjogi 

megítélés alá estek, mint a jobbágytelkek, és nyomáskényszeren kívül álltak. A falu közelében 

fekvő irtásföldek a szabad rendelkezési jogból adódóan akár zöldség- vagy gyümölcstermelés 

                                                             
7 SZŰCS Jenő : Az utolsó Árpádok Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 281. 
8 SZABÓ István: A középkori magyar falu Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969 (a továbbiakban: Szabó 1969), 15.  
9 MAKSAY Ferenc: A magyar falu középkori településrendje Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971, 133.  
10

 EPERJESSY Kálmán: A magyar falu története Gondolat Kiadó, Budapest, 1966 (a továbbiakban: Eperjessy 

1966), 172.  
11 SZABÓ 1948, i.m. 186.  
12 SZILÁGYI János Ede: Eredetvédelmi kérdések a borjogban Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 

Miskolc, 2009, 114.  
13 SZABÓ 1969, i.m. 18. 
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célját is szolgálhatták, esetenként akár szőlőültetvényeket is telepíthettek rájuk, így lehetővé 

téve az egyéni kvalitások legteljesebb kibontakoztatását. Ez utóbbi jellemzőjük párhuzamba 

állítható a szocialista zártkertek eredeti funkciójával: azzal a funkcióval, amely a személyi 

tulajdon keretei között lehetővé tette háztáji gazdaságként kiegészítő mezőgazdasági 

tevékenység folytatását a termelőszövetkezeti tagoknak a termelőszövetkezet használatán 

kívül álló földeken. Természetesen a két intézmény tekintetében csak a használati jelleg 

azonos, a jogi természetüket tekintve eltérőek voltak. 

Rendkívül szegényes forrásanyag áll rendelkezésünkre a XIV-XV. század gyümölcsös- és 

zöldségeskertjeiről. Általánosságban az sem állapítható meg, hogy a kerteknek a beltelken 

vagy a kültelken való elhelyezkedése volt-e a gyakoribb, csupán egy következtetés vonható le 

kétséget kizáróan: ha kültelken is álltak a kertek, akkor is lehetőleg a faluhoz legközelebb 

helyezték el őket, hogy az intenzív művelésük racionális keretek között, időtakarékosan 

megoldható legyen. A beltelken fekvő kertek szorosan kapcsolódtak a jobbágy udvarához. Az 

utóbbi esetben a leggyakoribb megoldás az volt, hogy a kertek következetesen a beltelek 

végében kaptak helyet, mintegy összefüggő kerti övezetet alkotva. Ez a kerti övezet 

választotta el egymástól a falu házhelyekkel beépített részét a falu mezejétől, és az effajta 

faluszerkezeti sajátosság miatt vált általánossá a „kertek mögött” kifejezés.
14

 A ’kert’ szavunk 

iráni eredetű, és korábban korántsem a mai értelemben használták: jelentése sokkal inkább a 

bekerítettségre reflektált, így inkább a mai ’kerítés’ szavunknak felelt meg.
15

 A kertek 

területnagysága változatos képet mutatott, de ez valamelyest párhuzamba állítható azzal, hogy 

a jobbágytelkekhez járuló szántók, rétek és legelők is eltérő nagyságúak voltak falvanként. A 

kültelki kertek legfontosabb sajátossága az irtásföldeknél is említett nyomáskényszeren kívüli 

jellegük, amelyből következtetve ugyanazon párhuzam állítható fel, mint az irtásoknál. 

A telek használatának és a gazdálkodási rend ősfajtáinak összevetéséből egy tipizálás 

állítható fel a gazdálkodás mikéntjére vonatkozóan. Ennek alapján megkülönböztethetünk 

háztól elkülönülő, ún. kertes és a ház körül is zajló, ún. udvaros gazdálkodást. Előbbi 

jellemzője, hogy a lakóházak sűrűn, egymás közelében kerültek felépítésre, így a 

mezőgazdasági tevékenység javarészt a határban, az ott kialakított kertekben folyik. Utóbbi 

esetben a házhelyek egymástól távol esnek, ezért az azok közötti beépítetlen területek is 

szolgálhatnak mezőgazdasági tevékenység alapjául.
16

  Véleményem szerint ez a differenciálás 

párhuzamba állítható a bel- és kültelki kertek elterjedtségével. Azokon a településeken, ahol 

kertes gazdálkodás alakult ki, a kültelkeken nemcsak szántók és rétek kaphattak helyet, 

hanem a belterületi helyszűke miatt a zöldséges- és gyümölcsöskert is nagyobb 

valószínűséggel került ki a határba. Ezzel szemben az udvaros gazdálkodást folytató 

települések kertjei minden probléma nélkül elhelyezkedhettek a lakóházak körül, azok 

közvetlen közelében. Ezek alapján vonható le az a következtetés, hogy a zártkertek azon 

településeken alakulhattak ki, ahol az ún. kertes gazdálkodást fejlődött ki a megelőző 

évszázadokban. 

                                                             
14 SZABÓ 1969, i.m. 45. 
15 GYÖRFFY István: Magyar falu – magyar ház Turul Kiadás, Budapest, 1943, 51. 
16 SOMFAI Attila: Kisalföldi és alföldi mezővárosok különbözősége, kisvárosi értékek védelme. Tér és 

Társdalom, 2002, 16. évf., 1. sz., 7.  
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A XV. század leginkább a jobbágyság öntudatosodásával jellemezhető, amelynek kapcsán 

megemlíthető a szabad költözködési jog többszöri kinyilvánítása vagy éppen az 1437-ben 

kirobbant erdélyi parasztfelkelés. Utóbbit követően a nemesek és a jobbágyok közötti 

ellentétek enyhülni látszódtak, főként Mátyás királynak köszönhetően. Ugyan uralkodása alatt 

a jobbágyság pénzterhei folyamatosan nőttek, a mezővárosokra támaszkodó politikájával, 

valamint az egyházi és földesúri követelések korlátok közé szorításával megnyerte a legalsó 

társadalmi réteg támogatását
17

. Halálával azonban a jobbágyok társadalmi felemelkedésének 

reménye szertefoszlott. A jobbágyság sorsának kedvezőbb alakulását a nemesség egyrészt 

gazdasági, másrészt társadalmi szempontból is megpróbálta a régi mederbe terelni. A falvakat 

birtokló nemesek igyekeztek a mezővárosi előnyöket megszüntetni, hiszen a falusi jobbágyok 

elvándorlása végső soron az egzisztenciájukat is megrengette. Az 1500-as évek katasztrófái – 

a Dózsa György-féle parasztlázadás, a mohácsi vész, illetve Buda eleste – nemcsak a 

jobbágyságot, hanem az egész országot az összeomlás felé vezette. Az 1514. évi törvényhozás 

soha nem látott mértékű növekedését hozta a jobbágyi terheknek: a törvénycikkek előírták 

minden nős parasztnak, hogy évenként egy aranyforintot fizessen a földesurának, heti egy nap 

robotot teljesítsen, illetve a tized és a kilenced fizetésének a kötelezettsége is megerősítésre 

került. Emellett pedig a szabad költözködési jog gyakorlását is megtiltották. Ezekből a 

rendelkezésekből megállapítható, hogy a XVI. században a jobbágyi földhasználat elnehezült, 

hiszen mind gazdasági, mind társadalmi jellegű intézkedések születtek a jobbágyság teljes 

kizsákmányolása és ellehetetlenítése érdekében. 

Ugyan a török hódoltság mezőgazdaságra gyakorolt hatását nem kívánom érinteni, de 

érdemes szót ejteni a majorsági gazdálkodásról, amely a XVII-XVIII. században teljesedett 

ki. A pusztatelkek és erdők kisajátításával létrejött gazdaságok vonatkozásában számunkra 

kizárólag a kertek, szőlők és gyümölcsösök a relevánsak. Ezek megművelésére a földesúrnak 

állandó „alkalmazottakra” volt szüksége, akik megfelelő minőségű munkát végeztek, s nem 

olyat, mint a jobbágyok a robotszolgáltatásuk keretében. Ezt a gazdasági célszerűség diktálta, 

hiszen egyes források már igen korán rámutattak arra, hogy a gyümölcsöskert terményeiből 

„jó pénzt lehet teremteni”, amelyre Esterházy Miklós is felhívta tiszttartója figyelmét .
18

 Az 

allodiális kertekben egyaránt megtalálható volt a káposzta, a kender és a len, de ekkor indult 

mai napig tartó sikerútjára a makói hagyma, valamint a szegedi paprika is.
19

 

 

3. Mária Terézia úrbérrendezése és az első hegyközségi törvényeink 

 

A XVIII. század utolsó harmada kedvező változásokat hozott a jobbágyság számára. 

Ennek alapja a Mária Terézia-féle 1767. évi úrbérrendezés volt, amely az egységesítést tűzte 

ki célul, és az addigi, szinte falvanként változó szokások helyébe egy igazságosabb és átfogó 

                                                             
17 ELEKES Lajos: Mátyás és kora „Művelt Nép” Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó, Budapest, 1956, 93-

98.  
18 KÁLLAY István: A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711-1848 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980, 

171-172.  
19 EPERJESSY 1966, i.m. 182-183.  
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rendszert kívánt bevezetni. Ahogy a korábbiakban már megállapítottam, a jobbágytelkek 

következetes szétválasztása belső és külső telekké, csak a XVIII. században vált megszokottá. 

Jobbágytelki állománynak a jobbágynak az úrbér által meghatározott földbeli illetőségét 

nevezték, amely a belső telekből állt, amin lakott, illetve az ehhez tartozó szántóföldekből és 

rétekből. A változás itt volt tetten érhető: Mária Terézia nyomán szabályozták, hogy a belső 

telek, azaz a fundus intravillanus, valamint a külső tartozékok (a szántóföldek és a rétek), azaz 

a fundus extravillanus mekkora területet foglalhat el egy egész telek viszonylatában. 

Pontosabban, hogy egy egész telek esetében a belső telekhez hány holdnyi szántóföld és rét 

tartozhat. A fundus intravillanus általánosan egy egész telken ülő jobbágy esetében egy hold 

volt, ehhez pedig vármegyénként különböző holdnyi szántóföld és rét tartozott, figyelemmel 

arra is, hogy az adott föld milyen minőségi osztályba van sorolva. 

Szükséges azonban feltárni azt, hogy egyes falvakban és mezővárosokban a földrajzi 

viszonyok nem engedték meg az általános követelményként elvárt területnagyságok juttatását, 

ezért a jobbágyokat valamilyen módon kompenzálni kellett. Előfordulhatott, hogy az 

egésztelkes jobbágy belső telke nem érte el az egy holdat, amely azt jelentette, hogy külső 

telkének nagyságát kellett növelni. Az ezen okból a jobbágyot megillető földet nevezték 

pótlékföldnek
20

. Ennek következtében a jobbágy a belső telkének valamely részét a határba 

volt kénytelen telepíteni, vagy másik alternatívaként az állt előtte, hogy arányosan csökkenti a 

fundus intravillanust alkotó egységek területnagyságát. Az előbbi esetben a racionális 

választás csak a kert lehetett, ugyanakkor arra is tekintettel kellett lenni, hogy az lehetőleg a 

határnak a faluhoz vagy mezővároshoz legközelebb eső részébe kerüljön. Ennek oka a már 

emlegetett munkaintenzív gazdálkodási kényszer a gyümölcsök és zöldségek vonatkozásában, 

amely megoldhatatlan lett volna időhiány miatt, ha a kertek a határ legtávolabbi pontján 

kapnak helyet. A másik felvázolt lehetőség esetén is kényszerülhetett arra a jobbágy, hogy 

gyümölcsét vagy zöldségét ne csak a házhely melletti kertben termessze. Ez akkor történhetett 

meg, ha a belső telek részét képező kert egyszerűen nem volt képes kielégíteni a 

jobbágycsalád mindennapi igényeit ezen tekintetben, így a szántóföld rovására gyümölcsös- 

vagy zöldségeskertet kellett kihasítani a külső telken. Ha a földrajzi viszonyok ezekre a 

megoldásokra kényszerítették a falu vagy a mezőváros jobbágyait, akkor nyilvánvaló, hogy 

valamennyi családnak szükségeltetett kültelki kertet telepítenie, amelyet a magasabb értékű 

növénykultúrát képviselő fajták termesztése miatt fokozottabban is kellett védeni. A védelmi 

funkciót az ún. garád szolgálta, amely tüskés sövényből, gallyakból, szalmából, trágyából 

rakott kerítés
21

, amely kiválóan megakadályozta a vadak elleni kártételektől a gondosan 

megművelt kertkultúrát. Amint látható, ebben a mozzanatban is továbböröklődött a ’kert’ 

szavunk középkori ’kerítés’ jelentése, és ezen formájukban immáron a XX. századi zártkertek 

legkorábbi közvetlen előzményének tekinthetőek. A védelem másik pillérét képezte a csősz 

vagy mezőőr, aki nemcsak az állatokkal, hanem a rosszakaró emberekkel szemben is őrizte a 

település élelmezési szempontjából kiemelkedően fontos gyümölcsös- és veteményeskerteket, 

és magát az egész határt is. 

                                                             
20 SÁRVÁRY Ferencz: Földesúr és jobbágy kézikönyve törvényi tekintetben Tóth Lajos nyomtatásában, 

Debrecen, 1842, 39-45.  
21 Néprajzi lexikon: Garád szócikk  In: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-593.html (2017.10.13.)  
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Nyilvánvaló, hogy a jobbágyság sorsának kedvező alakulását átfogóan egy-egy 

rendelkezés vagy intézkedés nem idézhette elő, ahhoz rendszerszintű fordulat szükségeltetett. 

Ezt Magyarországon az 1848. évi jobbágyfelszabadítás jelentette. Bár az önkéntes 

örökváltság, illetve később az általános és kötelező jobbágyfelszabadítás a XIX. század 

közepén megalapozta, hogy egy kisbirtokos paraszti réteg megszülethessen, ez nem jelentette 

azt, hogy a több évszázadon át tartó feudalizmus béklyói ezzel egyidejűleg megszűntek volna. 

A jogi értelemben szabaddá vált jobbágyság, azaz helyesebben parasztság számára biztosítani 

kellett azt is, hogy gazdálkodása ne ütközzön irracionális akadályokba, tehát a mezőgazdasági 

művelést felszabadulása után is úgy folytathassa, hogy az az egzisztenciájának forrását 

jelenthesse. Ennek a gazdasági ésszerűsítésnek az eszközét a tagosítás jelentette, amely a 

század második felét jelentős mértékben meghatározta, és sok esetben a konfliktusok 

középpontjába is került. A tagosítás „földbirtokrendezési művelet, amelynek során a gazdák 

szétszórt, sok apró darabból álló birtokait összevonják, és mindenki egy tagban kapja meg 

földjét”
22

. A tagosításnak több típusa ismeretes: egytagos, fordulós és dűlős. Anélkül, hogy a 

közöttük lévő különbségeket feltárnánk, fontos megállapítani mindhárom vonatkozásában azt, 

hogy számottevő különbség van a tagosítás esetében a szántók és minden más művelési ág 

között. A különböző művelési ágak nem tekinthetőek egyenlő értékűnek kizárólag az adott 

földrészlet területét figyelembe véve. A kert, szőlő és gyümölcsös nyilvánvaló, hogy 

magasabb értéket képvisel, és egyébként is a kisbirtokos árutermelő üzem gazdaságilag 

megfelelő érvényesülését a szántók széttagoltsága hátráltatta a leginkább. Ezen szempontok 

mérlegelésével, valamint azzal kiegészülve, hogy a lehető legteljesebb értékegyenlőséget  

érjék el, a szőlőket és a gyümölcsösöket a legtöbb esetben kihagyták a tagosításból, illetve 

kisebb jelentőségűk miatt a káposztáskerteket és a kenderföldeket sem vonták be az 

eljárásba.
23

 A zöldség- és gyümölcstermesztés jelentős hányadát képező határbeli kertek 

tagosításból való kihagyása ugyan látszólag érintetlenül hagyta a szőlőket és gyümölcsöseket, 

de a szántók időtakarékosabb megművelése további értékes munkaórákat szabadított fel a 

parasztság életében, amelyet az intenzívebb gazdálkodást igénylő földterületekre fordíthatott. 

A kertek tagosításból való kihagyása egyet jelentett azzal, hogy a telekszervezet 

megszilárdulása során kialakult kültelki kertek speciális igényeit tiszteletben tartották és 

fenntartották a több évszázad óta zöldség- és gyümölcstermesztés céljait szolgáló területek 

hasznosítási formáját, ezáltal kifejezésre juttatva ezen növénykultúrák műveléséhez szükséges 

folyamatosságot. Simonffy Emil remekül foglalja össze a tagosítási eljárás következtében 

szárnyra kapó hozzáállást: „A tagosítás után mindenki igyekezett javítani a földjét, jobban 

trágyázták, szorgalmasabban, jobban munkálták meg a talajt, takarmánynövényeket kezdtek 

termelni, gyümölcsösöket telepítettek, bolgárkertészeti bérletek létesültek.”
24

 

A XIX. század végén, valamint a XX. század elején lezajlott tagosítások egy olyan szilárd 

birtokstruktúrát teremtettek meg, amelyre a törvényhozásnak is reagálnia kellett. A számunkra 

fontos jogalkotási produktumok közül az 1894. évi XII. törvénycikket, annak is a VII. 

fejezetét, valamint az 1929. évi XVII. törvénycikket emelhetjük ki. Ezek tekinthetőek 

                                                             
22  Néprajzi lexikon: Tagosítás szócikk http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-294.html (2017.10.13.)  
23 SIMONFFY Emil: A parasztföld és a tagosítás. In: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 

1848-1914, I. kötet Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965 (a továbbiakban: Simonffy 1965), 220.  
24 SIMONFFY 1965, i.m. 235.  
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Magyarország első, illetve második hegyközségi törvényének. Az előbbi értelmében az 

önkormányzati alapon működő hegyközségek a szőlőművelés érdekeinek előmozdítását 

szolgálták, és számos olyan kötelezettség terhelte őket, amelyek a szőlőtulajdonosok 

munkáját megkönnyítette: a közös őrzés és a hegyrendészeti intézkedések megszervezésén túl 

a szőlőbetegségek elleni közös védekezés elősegítése, valamint az okszerű szőlőművelés és 

szüretelés gazdálkodásának és kezelésének a koordinálása is a feladatkörükbe tartozott. Az 

50. § előírja minden birtokos számára, hogy „a belsőségekben, majorokban, szőlőkben, 

gyümölcsösökben és kertekben levő fáit és bokrait a kártékony hernyóktól, illetőleg 

hernyófészkektől és lepketojásoktól megtisztítsa”, a 75. § pedig a bekerített helyek, kertek, 

gyümölcsösök és szőlők fokozott védelmének a lehetőségét teremti meg azáltal, hogy a 

tulajdonosaiknak – a terület nagyságától függetlenül – lehetővé tette felesketett mezőőrt 

foglalkoztatni.  Látható tehát, hogy a differenciált szabályozás megteremtésére a szőlők és 

gyümölcsösök vonatkozásában már a XIX. század végén törekedtek a jogalkotók, amely 

egyrészt magában foglalt egy egységes szervezeti rendszer kiépítését a hegyközségek révén, 

másrészt számos egyéb rendelkezést, amelyek védelmi, növényegészségügyi vagy akár 

szankciós jellegű célokat szolgáltak, minden esetben figyelembe véve a növényfajták kiemelt 

jelentőségét és eltérő művelési igényét. A második hegyközségi törvényünk, az 1929. évi 

XVII. törvénycikk megalkotásának hátteréről érdemes annyit megjegyezni, hogy az 1920-as 

években a szőlőgazdálkodás rendkívüli mélységeket tapasztalt meg. A szabályozás 

érdekessége, hogy egyedülálló módon a hegyközségek nemcsak a szőlőterületekkel, hanem a 

gyümölcsösökkel kapcsolatos teendőket is ellátták, így a közös őrzést, a növénybetegségek 

elleni védekezést vagy éppen az értékesítés előmozdítását
25

 egyaránt. A szőlők és 

gyümölcsösök őrzése kapcsán a törvény szövegében akár a több évszázaddal korábbról is 

ismeretes csősz munkájának a továbbörökítését is felfedezhetjük, amikor a falu határában a 

megbízott személy nem kizárólag a szőlőültetvényeket, hanem a zöldség- és 

gyümölcstermesztés színterének minősülő, garáddal körbekerített kerteket is őrizte. 

4. A zártkert fogalmának bevezetése és az összefüggések feltárása 

A fentebb elemzett történelmi előzmények által kialakított körülmények között találkoztak 

az akkor aktuális településszerkezeti és földbirtok-megoszlási sajátosságok, valamint a II. 

világháborút követően hatalomra jutott szocialista rezsim mezőgazdasági politikáját 

meghatározó igényei. Ennek következménye egy olyan sajátos jogintézmény megszületése 

lett, amely egyedülálló valamennyi posztszocialista ország jogrendszerét tekintve. A 

mezőgazdaság szocialista átalakítására tett törekvések hol enyhébb, hol erőszakosabb 

eszközökkel valósultak meg. A rendszer alapját a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 

jelentették, ezek kialakításának kulcsmozzanata pedig a kollektivizálás lett. A mezőgazdasági 

termelőszövetkezeti rendszer cizellálása során jelent meg a háztáji gazdaság jogintézménye, 

valamint az ehhez szorosan kapcsolódó zártkert fogalma, illetve szabályrendszere.  

1955 és 1959 között kezdett megjelenni a kormányrendeletekben a ’zártkert’ kifejezés, de 

pontos fogalmát ekkor még nem határozták meg. Általában a kertszerűen művelt, kisebb 

parcellákból álló területekre alkalmazták, elválasztva azokat a nagyüzemi termelésre alkalmas 

                                                             
25 1920.évi XXXVIII. törvénycikk, 37. § 
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földrészletektől.
26

 A kifejezés megjelenését és elterjedését a termelőszövetkezetek és az 

állami gazdaságok kialakítására tett törekvések idézték elő, amelyek nagyüzemi művelésre 

alkalmas földterületeket létrehozó földrendezésekkel és tagosításokkal párosultak. Ezektől a 

folyamatoktól kívánta távol tartani magát a parasztság azon rétege, amely árutermelő 

szőlővidékeken vagy gyümölcstermesztő tájakon élt, és kertjei elvesztésével egyúttal az 

egzisztenciáját is elvesztette volna. Az ambícióik tehát nem lehettek másak, minthogy ezeken 

a kisebb területű, ám magasabb értékű növénykultúrát termesztő földeken megőrizzék az 

egyéni használat lehetőségét, illetve ha lehetséges, fenntartsák a magántulajdont is. Ennek 

okán szinte magától értetődő volt, hogy a későbbiekben a háztáji gazdaság alapját ezek a 

területek képezzék.
27

 A zártkert és a háztáji gazdaság közötti kapcsolatot kiválóan szemlélteti 

az 1959. évi 7. sz. törvényerejű rendelet 28. §-a, amelynek (1) bekezdése rendelkezik arról, 

hogy a saját tulajdonban lévő háztáji földnek a belterületen, tanyai belsőségben vagy 

zártkertben fekvő részével a termelőszövetkezeti tag szabadon rendelkezik, mégpedig mint 

személyi tulajdonnal. A belépő tag a háztáji földjét a tsz-be bevitt földjéből tarthatta vissza, 

feltéve, hogy ezzel a közös tábla kialakítását nem gátolta. A háztáji föld területe 0,5 és 1 

kataszteri hold között mozoghatott, amelybe kötelezően be kellett számítani a ház körül lévő 

veteményeskertet, szőlőt és gyümölcsöst, illetve a be nem épített házhelyet is.  

Meglátásom szerint, a fentebb említett intézkedésekből levonható számos párhuzam a 

korábbi évszázadok mezőgazdaságával összefüggésben, amely egyfajta, a történelem 

folyamán érvényesülő gazdálkodási kontinuitást szolgáltathat számunkra, függetlenül 

mindennemű politikai berendezkedéstől. A termelőszövetkezet közös használatában álló 

földek egymás mellé állíthatóak a középkorban kialakult, nyomáskényszer keretei között 

megművelt földekkel; míg a túlnyomórészt szőlő- és gyümölcstermesztésre szolgáló 

irtásföldek, valamint a fundus extravillanusra kikerült határbeli kertek – amelyek 

vonatkozásában a birtokos jóval nagyobb szabadságot élvezett –, a szocializmus idején 

létrejött zártkertekkel rokoníthatóak, amelyek a háztáji gazdaság gyakori színterei voltak. 

Azaz, ami a szocializmusban a tsz közös használatát és a háztáji gazdaságot szolgáló 

zártkerteket, az a feudalizmusban a nyomáskényszert és a művelési szempontból kevésbé 

korlátozott irtásokat, illetve kültelki kerteket jelentette, természeten nem a jogi természetüket 

figyelembe véve, hanem a gazdálkodás szabadságfokára reflektálva. 

A szocialista jogalkotás tekintetében először az 1967. évi IV. törvény IV. fejezete 

foglalkozott kiterjedt módon a zártkerti földek tulajdonával és használatával, valamint itt 

történt meg első ízben a zártkert definíciójának megalkotása. A 26. § (1) bekezdése alapján a 

„Zártkert a község (város) külterületének nagyüzemileg nem művelhető, elkülönített része.” 

Ezt egészíti ki a (2) bekezdés, amikor is a zártkertet mint az állampolgárok személyi 

földtulajdonának és -használatának állandósulására rendelt területet írja körül. Ez a definíció 

adja meg számunkra a végső konklúzió levonásának lehetőségét, illetve annak felismerését, 

hogy ugyan explicit formában nem ismerte a magyar jog a zártkert fogalmát a szocialista 

jogalkotást megelőzően, de a megelőző évszázadok egyes jogintézményei sok esetben 

                                                             
26 epiteszforum.hu: A kertségek és a kertművelés szerepe és jövője III. (2013. 07. 10.) 

 http://epiteszforum.hu/a-kertsegek-es-a-kertmuveles-szerepe-es-jovoje-iii (2017.10.13.) 
27 TÓTH A. Ernő: A háztáji és kisegítő gazdaságok, földhasznosításuk gazdasági kérdései Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1970, 31.  
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hasonlatosak vele, így egyáltalán nem tekinthető ez a szocialista terminus technicus 

megalapozatlan jogintézménynek. 

Nagy Lajos törvényei következtében kialakult egységes jobbágyság földhasználati 

viszonyai a telekszervezet megszilárdulását követően elindulhatott a differenciálódás útján. 

Azok a jobbágyok, akik bíztak a felemelkedés lehetőségében, igyekeztek minél több földre 

szert tenni, amelynek egyik lehetséges eszköze az irtás volt. Az irtás útján létrejött területek 

szolgáltatták számukra a személyes kvalitásaik kibontakoztatásának színterét, valamint a 

szabad rendelkezési jog megtestesítőjét. Ezeknek a jellemzőknek köszönhetően az 

irtásföldeken erőteljesebb törekvés mutatkozott a magasabb növénykultúrát jelentő zöldségek 

és gyümölcsök, esetenként a szőlő termesztésére. A feudalizmus korában az irtások 

hasznosítása tehát megegyezett a XX. századi zártkertek hasznosítási módjaival. A választott 

növénykultúrák mindkét esetben ahhoz vezethetőek vissza, hogy a földhasználó nagyobb 

szabadságfokkal rendelkezett ezen területeket tekintve. Ahogy a feudalizmusban az irtások 

mellett fennállt a nyomáskényszer szerinti művelése a határnak, a múlt évszázadban úgy 

beszélhetünk a zártkertek, illetve az ahhoz kapcsolódó háztáji gazdaság mellett a 

termelőszövetkezeti közös használatban lévő földekről. Ugyan a feudális faluközösség 

földművelése nem képviselt olyan mértékű összehangoltságot és szervezettséget, mint az 

újkori termelőszövetkezetek, de a kollektív érdekek kifejezésre juttatása mindkét esetben 

megjelenik. Amíg a falu összehangolt földművelését kizárólag a gazdasági és termelési 

ésszerűség követelményeinek való megfelelés vezérelte, addig a termelőszövetkezetek 

felállítását, illetve az azok keretei között végzett kollektív munkavégzést egy ideológia 

táplálta. 

Az irtások mellett a XIV-XV. században kialakult és Mária Terézia úrbérrendezése 

nyomán megszilárdult kültelki kertek is megfeleltethetőek az 1967. évi zártkerti fogalom 

tartalmi lényegének. Ezek a kertek a földrajzi adottságok, valamint a településszerkezeti 

sajátosságok miatt kerültek ki a külterületre. Egyes középkorban létrejött falvak és 

mezővárosok esetében a sűrűn egymás mellé épített házhelyek nem tették lehetővé, hogy a 

jobbágy a veteményes- és gyümölcsöskertjét a beltelkén alakítsa ki, ezért tulajdonképpen 

kényszerből a külterületen kellett megtermelnie a háznépe zöldség- és gyümölcsszükségleteit. 

Tehát a XX. századi fogalom külterületi eleme ebben öröklődött tovább. Ha már a szükség 

megkívánta, akkor a kültelki kertet racionális módon kellett kialakítani, amelynek során 

figyelembe kellett venni, hogy a szántóterületet lehetőleg ne csökkentsék, illetve annak 

folytonosságát ne szakítsák meg. Ezek a követelmények, illetve az, hogy a munkaintenzív 

művelés akadályok nélkül megvalósulhasson, azt eredményezték, hogy a kültelki kertek a 

határnak (a külterületnek) a faluhoz legközelebb eső részén kaptak helyet. Ez egészült ki azzal 

a kritériummal, hogy az értékes, magas hozzáadott értékű növényeket védeni is kell, egyrészt 

a vadállatok elleni károkkal szemben, másrészt a tolvajokkal szemben is. Előbbire szolgált a 

garád, a zömmel gallyakból és trágyából épített kerítés, utóbbira pedig a mezőőr vagy csősz. 

A zártkerti fogalom azon eleme, amely az elkülönítettséget emeli ki, ezek alapján 

összefüggésbe hozható a kültelki kerteket körülvevő garáddal, valamint a csősz jelenléte az 

1929. évi hegyközségi törvény azon rendelkezésével, amely a hegyközségekhez tartozó 

szőlők és gyümölcsösök közös őrzését a szervezet feladatai közé sorolta. 
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A Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezés következtében kialakult kertek 

településszerkezeti elhelyezkedésén túlnyomórészt nem változtattak a jobbágyfelszabadítást 

követő tagosítási eljárások, hiszen speciális eseteket kivéve mindig kihagyták őket a 

földbirtokrendezési műveletekből, ezáltal is érvényre juttatva különleges jelentőségüket. Ezt a 

kitüntetett szerepet tovább erősítette a törvényhozás az 1894. évi XII. törvénycikkel, valamint 

a már említett 1929. évi XVII. törvénycikkel, hangsúlyozva a szőlők és gyümölcsösök 

általánostól eltérő igényeit, valamint kulcsfontosságú szerepüket a magyar árutermelésben. 

Az itt felvázolt kapcsolódási pontok, valamint az előző fejezetekben ismertetett fejlődési 

tendenciák tükrében elmondható, hogy a szocializmus jogalkotásának sajátos termékeként 

kezelt zártkertek korántsem előzmény nélküliek. Kialakításuk annak tudható be, hogy a 

sajátos történelmi és településszerkezeti fejlődés által generált közegben a szocialista 

mezőgazdasági politika egyik sarkalatos alapelve egy támpontra talált. Ez az alapelv a 

kollektív mezőgazdasági termelés mellett megtartandó egyéni, kiegészítő mezőgazdasági 

tevékenység fenntartása. A már adott településszerkezeti jellemzők, valamint speciális 

joganyag megléte mellett a szocialista jogalkotásnak nem volt más feladata, mint egy 

szocialista terminus technicus megalkotása, amely mögé a fennálló birtokviszonyok 

felsorakoztathatóak, és amely megfelel a termelőszövetkezeti rendszert kiegészítő 

mezőgazdasági tevékenység követelményeinek.  


