
     

   Az átmenet évei 1945-1949       

Az ideiglenes nemzeti kormány 600/1945. M. E. számú rendelete 

a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásáról

I. FEJEZET 

Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés szózatában és az Ideiglenes Nemzeti 

Kormány Nyilatkozatában lefektetett elvek és a megadott felhatalmazás alapján a nagybir-

tokrendszer megszüntetésével valóra váltsa a magyar földmíves nép évszázados álmát és 

birtokába adja ősi jussát, a földet.

A feudális nagybirtokrendszer megszüntetése biztosítja az ország demokratikus átalakulását 

és jövő fejlődését, a földesúri birtokok parasztkézre adása megnyitja a politikai, társadalmi, 

gazdasági és szellemi felemelkedés útját az évszázadok óta elnyomott magyar parasztság 

előtt.

A földreform végrehajtása életbe vágó nemzeti érdek és gazdasági szükségesség. A nagybir-

tokrendszer megszüntetése után Magyarország mezőgazdasága erős, egészséges és terme-

lőképes kisbirtokokon fog nyugodni, melyek birtokosok telekkönyvileg bejegyzett magántu-

lajdonát képezik.

 

2. § Az 1. §-ban körvonalazott célt a rendelet a következő módon valósítja meg: az állam föld-

höz juttatás céljára földalapot létesít, amely e rendelet alapján elkobzott, kártalanítás mellett 

igénybe vett (kisajátított), továbbá az államkincstár tulajdonát képező földbirtokokból áll.

3. § E rendelet végrehajtását a Földmívelésügyi Miniszter irányítása és vezetése alatt az 

Országos Földbirtokrendező Tanács, a Megyei Földbirtokrendező Tanácsok és a Községi Föld-

igénylő Bizottságok végzik.

II. FEJEZET 

Földbirtokok elkobzása 

4. § Teljes egészében és nagyságra való tekintet nélkül el kell kobozni 

a hazaárulók,

a nyilas, nemzetiszocialista és egyéb fasiszta vezetők,

a Volksbund-tagok, továbbá

a háborús és népellenes bűnösök földbirtokait.
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5. § Hazaáruló, háborús és népellenes bűnös az a magyar állampogár, 

aki a német fasizmus politikai, gazdasági és katonai érdekeit a magyar nép rovására támo-

gatta,

aki önkéntes jelentkezéssel német fasiszta katonai vagy rendfenntartó alakulatba belépett,

aki valamilyen német katonai vagy rendfenntartó alakulatnak a magyarság érdekeit sértő 

adatokat szolgáltatott, vagy mint besúgó működött,

aki ismét felvette német hangzású családi nevét. 

III. FEJEZET

Földbirtokok megváltása

9. § A megváltásnál az 1944. évi január első napján fennállott tényleges birtokállapotot kell 

figyelembe venni azzal, hogy egy tulajdonost illető valamennyi mezőgazdasági művelés alatt 

álló ingatlant egybe kell számítani. Az erdők kisajátításáról a 19. § intézkedik.

10. § Földhözjuttatás céljára megváltás ellenében igénybe kell venni a 100 kat. holdon felüli, 

illetve a Székesfőváros határától számított 30 kilométeres körzetben az 60 kat. holdon felüli 

birtokokat.

11. § Teljes egészében igénybe kell venni

az 1000 kat. holdat meghaladó minden mezőgazdasági földbirtokot,

a kereskedelmi törvény és más kereskedelmi vonatkozású törvények alapján létesült összes 

társas vállalatok, valamint az elismert vállalati nyugdíjpénztárak és társadalombiztosító inté-

zetek földbirtokait, terjedelmükre való tekintet nélkül.

12. § A 100-1000 kat. holdig terjedő mezőgazdasági földbirtokoknál, továbbá terjedelmükre 

való tekintet nélkül a törvényhatóságok, községek és egyházak földbirtokainál, valamint a 17. 

§-ban körülírt eljárás eredményétől függően, az alapítványi birtokoknál 100 kat. hold mező-

gazdasági ingatlan mentes a megváltás alól.

Ha azonban valamely községben, vagy felosztási csoportban az igényjogosultak számához 

képest kevés a felosztható föld, az Országos Földbirtokrendező Tanács elrendelheti a megvál-

tást szenvedő természetes személy teljes földbirtokának igénybevételét. Ez esetben a meg-

váltást szenvedőnek, az ország más részében kell azonos minőségű 100 kat. hold ingatlant 

juttatni.

13. § Mindazokat az 5 kat. holdon felüli ingatlanokat, amelyeket a tulajdonos 1939. évi szep-

tember hó 1. napja utáni időben adás-vételi jogügylettel szerzett meg, – amennyiben a 

szerző félnek a gazdálkodás nem élethivatása vagy ingatlanszerzése nem létfenntartását 

szolgálta – 5 kat. holdat meghaladó részükben igénybe kell venni.
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14. § 200 kat. hold kiterjedésig mentesül az igénybevétel alól annak a földmíves családból 

származó birtokosnak az ingatlana, akinek a mezőgazdasági termelés az élethivatása.

 

15. § 300 kat. holdig mentesül az igénybevétel alól annak az ingatlana, aki a nemzeti ellenál-

lásban és a németellenes szabadságharcban kimagasló érdemeket szerzett. Ennek megálla-

pítása a Nemzetgyűlés politikai bizottságának feladata.

Magyar Közlöny, 1945. 10. sz.


