
A magyar földéhség elôzményei

A magyar agrárszektor egyik legmeghatározóbb tényezôje
a földéhség. E jelenség történelmi gyökere is a Közép-Ke-
let-Európa országait jellemzô lemaradás egyik fô okában, az
ún. „második jobbágyság” kialakulásában keresendô. (Ld.
Szûcs 1981.) Nálunk nem jöttek létre erôs árutermelô pa-
rasztgazdaságok a középkor vége felé, hanem az európai pi-
acokra élelmiszert szállító nagybirtokok voltak a meghatáro-
zóak. A földesurak számára nem a jobbágyoktól beszedhetô
adó (ami Nyugat-Európában késôbb bérleti díjjá alakult) volt
a fô jövedelemforrás, hanem a jobbágytelkeket terhelô mun-
kakötelezettség, amivel a földesúr birtokán megtermelték az
exportra kerülô javakat. A kisparaszti gazdaságok mindig is
inkább a helyi ellátásban játszottak – kisegítô – szerepet. A
saját földön való gazdálkodás és boldogulás vágya a paraszti
tömegek számára elérhetetlen maradt a jobbágyfelszabadítást
követôen is.
Lényegében egy rövid átmeneti idôszakban – az 1945-ös

földosztás után - jutottak tömegesen saját birtokhoz a mezô-
gazdasági dolgozók az országban. Mire a háború utáni körül-
mények között úgy-ahogy felszerelték üzemeiket, már jött
is a szovjet mintájú termelôszövetkezetekbe kényszerítésük.
Maga az a gondolat, hogy a kis agrártermelôk egyesítik erô-
iket és együtt lépnek fel a piacon nem idegen a piacgazda-
ságtól, legismertebb példái a holland és dán szövetkezetek.
(Ld. errôl: Orlovits – Kovács 2015) Ezek azonban önkéntes,
alulról építkezô szervezetek, az alapítók által meghatározott
mûködési móddal. A központosítás jegyében, erôszakkal lét-
rehozott kolhozok és magyar megfelelôik kiváló adottságú
talajon is élelmiszerhiányhoz vezettek. Ez nálunk a tervuta-
sításos rendszer lazításával változott meg.
Az 1965 utáni idôszak magyar agrársikereit részben az

magyarázza, hogy egyes jól menedzselt állami gazdaságok és
termelôszövetkezetek sikeresen alkalmazták a világba lezaj-
lott zöld forradalom eredményeit, világszínvonalon mûköd-
tek. Voltak persze igen korszerûtlen gazdaságok is (hiszen a
jó technikák megszerzéséhez politikai támogatás és konver-
tibilis valuta kellett). A másik ok a háztáji gazdaságok rend-
szerének létrejötte volt. A tsz-ek kiadták földjeik, tevékeny-
ségeik egy részét – fôként az élômunka-igényeseket - a ta-
goknak családi mûvelésre. Többféle módon segítették a ter-
melést és felvásárolták a terményeket, a családok így komoly
többletjövedelemhez juthattak. A termelôszövetkezetek
mellett mûködô háztáji rendszer igen szerencsésen kombi-

nálta a nagyüzemi gazdálkodás elônyeit – szaktudás, korszerû
szaporító és segédanyagok, vegy- és tápszerek, piaci fellépés
– az egyéni erôfeszítések (fóliasátor, haszonállat nevelés)
eredményeként elérhetô gyarapodás ösztönzô erejével. A si-
keres termelôszövetkezetek többnyire még valami kiegészítô
munkát is végeztek, például, építôipari, javító-szerelô szol-
gáltatásokat nyújtottak, voltak, amelyek ipari tevékenységet
is folytattak. A mezôgazdaság önmagában már ekkor sem
volt képes eltartani a vidéki lakosságot.
A rendszerváltás után több hullámban is próbálkozások

történtek a Magyarországon lényegében soha nem létezett
kis- közepes birtokokon alapuló mezôgazdaság létrehozására.
A kárpótlással visszajuttatott, illetve a tsz-tagoknak kiosztott
kis földbirtokok azonban elég gyorsan a korábbi nagy szer-
vezetek romjain megszületô új gazdasági társaságok mûve-
lésébe kerültek, elsôsorban bérletként, mert ezeket a gaz-
dálkodó szervezeteket a politika kezdettôl fogva igyekezett
elzárni a földvásárlástól.

A földkérdés az uniós csatlakozás
idôszakában

Az uniós csatlakozási tárgyalásokon Magyarország idôsza-
kos felmentést – derogációt – kapott a szabad földforgalom
alól, tehát mód volt arra, hogy továbbra is korlátozza más
uniós tagállamok polgárainak földvásárlását. A hosszabbítá-
sokkal együtt ez a derogáció 2014-ben járt le.
A földhelyzet nem lett sokkal jobb tíz év után sem. 2009-

ben a magyar földbérleti díjak nagyjából az osztrák harmadát
érték el, így tehát volt indokunk a szabad földforgalmazás
derogációjának meghosszabbítására. Ugyanakkor a csehor-
szági díjaknak a dupláját, a szlovákiainak és a lengyelnek dur-
ván négyszeresét tették ki a magyarországiak, tehát a régió-
hoz képest kimondottan magasak voltak, még a minôségi kü-
lönbségek figyelembe vételével is.
Az uniós csatlakozás kapcsán ismét feléledtek a magyar

mezôgazdaság kitûnô adottságai – kedvezô klíma, jó termô-
képességû talaj, gazdag felszín alatti vízkészletek - miatt fenn-
álló versenyelônyeink kihasználásához fûzött remények. A
magyar termelôk elôtt lebomlott minden mennyiségi korlá-
tozás, 2013-ra elolvadt a korábban hátrányos helyzetet ered-
ményezô támogatási különbség. Úgy tûnt, minden lehetôség
megvan arra, hogy az agrárszektor a csatlakozás egyik nagy
nyertese legyen. Mint tudjuk, nem így alakult. Az uniós csat-
lakozás óta – a nagy ingadozások átlagaként – lényegében
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nem javult a magyar mezôgazdaság jövedelemtermelô ké-
pessége és nem nôtt az éves bruttó termelése sem. Sajnos,
az említett pozitív várakozások téves alapfeltevésbôl indultak
ki: a korszerû mezôgazdaság teljesítményét már kevésbé ha-
tározzák meg a természeti adottságok, mint az alkalmazott
agrotechnika minôsége, korszerûsége. Az idôjárás, a talaj, a
természeti környezet csak kedvezô kiinduló feltételeket je-
lenthet, de a hátrányos helyzet megfelelô eljárásokkal és esz-
közökkel – elég tág határok között – kezelhetô. A verseny-
képesség sokkal inkább múlik a gazdálkodókon és intézmé-
nyeiken (ide értve a jogi kereteket, az üzleti környezetet és
a tudáskincset, szokványokat is), mint a természeti adottsá-
gokon.
Valójában már nem arról van szó, hogy a magyar paraszt-

ság több évszázados földéhsége vár kielégítésre. Az uniós
csatlakozás során fokozatosan emelkedô agrártámogatások
2010-re elérték a közösségi szintet és a KAP (közös agrár-
politika) reformja nem számolta fel 2014-tôl a földalapú tá-
mogatásokat, sôt növelte arányukat a termelési szubvenciók
rovására. Földet birtokolni akkor is jó üzlet lett, ha a gazda
nem volt sikeres a termelésben, piaci szereplésben. Ez fel-
hajtotta a föld iránti keresletet és harc messze nem piaci esz-
közökkel folyik, hanem aktív szerepet vállal benne a poli-
tika.

Vidékfejlesztés – 
stratégia és gyakorlat

Bár a kárpótlás és a mezôgazdasági üzemek átalakítása so-
rán a termôföldek nagy része magánkézbe került, jelentôs
területek maradtak állami tulajdonban is. 
A rendszerváltás utáni privatizáció során mindig is volt

egy változó tartalmú lista azokról a „stratégiai jelentô-
ségûnek” minôsített vállalatokról, amelyeket az aktuális po-
litika kivont a privatizáció alól és tartós állami tulajdonra je-
lölt ki. Ezen sokáig szerepeltek állami gazdaságok, illetve az
azokból átalakult agrárcégek is. Az 1994-1998 közötti
MSZP-SZDSZ kormány a privatizációs törvényben 19 erdô-
gazdaságot és 28 állami gazdaságot jelölt ki tartós állami tu-
lajdonban tartandónak. A stratégiai jelentôséget az utóbbiak
esetében az ország élelmiszerellátásának biztosítása adta, eh-
hez járult némi megôrzendô kutatás-fejlesztési-innovációs
tevékenység, illetve tudáskincs is. Az uniós csatlakozási fo-
lyamat során azonban egyre világosabbá vált ezeknek az in-
dokoknak a tarthatatlansága. Nyilvánvaló volt, hogy az áruk
szabad mozgása esetén nem kell félteni a magyar élelmisze-
rellátást, a tudáskincs megôrzése sem igényel állami tulaj-
donú gazdálkodó szervezetet.

A következô kormány úgy döntött, hogy az állami gaz-
daságok többségét nem tartja meg állami tulajdonban. Az ál-
lami gazdaságok kiemelése a stratégiai cégek közül és priva-
tizálásra jelölése ésszerû döntés volt. A problémát – mint
késôbb oly sokszor – a megvalósítás módja jelentette. Az elsô
Fidesz-kormány 2002-ben az elveszített választás után, de a
hatalom átadása elôtt kiemelt 19 állami gazdaságot a tartós
állami tulajdoni listáról és gyors magánosításba kezdett. A
kiemeltekbôl végül 12 gazdaságot a privatizációs törvény
nyílt pályáztatásra vonatkozó elôírásait megkerülve értéke-
sítettek. A hirtelen lebonyolított privatizáció dolgozói és me-
nedzsment kivásárlással történt, a gazdaságok által használt
földterületet 50 éves bérletre kapták meg a tulajdonosok, a
szokásos 20 éves gyakorlattól eltérôen. A vásárlást az állami
tulajdonban álló Magyar Fejlesztési Bank hitele finanszírozta.
A gazdaságok azután elég rövid idô alatt magánbefektetôk
(jellemzôen a leggazdagabb magyar vállalkozók) kezébe ke-
rültek.
2002 után a figyelem az uniós agrártámogatások leszívá-

sára koncentrálódott, a földforgalmi derogáció lejárta csak
az idôszak végén jelent meg „fenyegetô veszélyként”. Akkor
kezdték felismerni, hogy rövidesen lehetôség nyílik a zseb-
szerzôdések élesítésére, illetve bármely uniós gazdálkodó
szabadon vásárolhat majd a – még mindig alacsony árú – ma-
gyar földekbôl. Várható volt, hogy a derogáció lejártával a
potenciális vevôk körének kibôvülése megnöveli a keresletet
és felhajtja a földárakat.  Egy valódi földpiacon a kárpótlási
földek eladói jelentôs összegekhez is hozzájuthattak volna.
Ez azonban nem állt érdekében a feltörekvô hazai agrárvál-
lalkozók kevésbé versenyképes részének, hiszen házhoz hozta
volna a konkurenciát. A földárak így is az inflációt egyre in-
kább meghaladó ütemben – 2010 óta évi bô 10%-kal - emel-
kedtek. Eközben a bérleti díjak meglehetôsen stabilan a
földár 5%-a körül maradtak, vagyis nagyjából 20 évnyi bér-
leti díjon lehetett termôföldet venni.
A második Fidesz-kormány a Nemzeti Vidékstratégia

(VM 2012/a) címû dokumentumban hirdette meg politikai
elképzeléseit a földkérdés rendezésére, a külföldi vevôk je-
lentette „veszély” távoltartására. 

„Mezôgazdaságunkat csökkenô termôterület, szétesett üzemi és torz gaz-
dálkodási szerkezet jellemzi. A tömegtermelô, iparszerû gazdálkodás
emelkedô energia- és forgóeszközigénnyel jár, emiatt megnövekedett
kiszolgáltatottságunk a bankok, az energetikai piacok és a beszállítói ipa-
rágak felé. Az alacsony hozzáadott érték, a csökkenô fajlagos nyereség
következménye egyfelôl a kényszeres birtokkoncentráció és a nagyobb
élômunka-igényû állattartás föladása, másfelôl a családi gazdálkodás fel-
számolása és a föld eladása. Mind-ezek következtében rohamosan csök-
ken a mezôgazdaság élômunkaerô igénye, és ezzel egyidejûleg a föld, a
vidék népességeltartó és népességmegtartó képessége.” (i.m. 3. oldal)
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Ez az egyoldalú helyzetértékelés nyilvánvalóan nem a gaz-
daság, a versenyképesség szempontjait helyezte a centrumba,
sôt, a modernizációt, a korszerû mezôgazdálkodás egyes ele-
meinek megjelenését kimondottan negatívumnak tekintette.
Késôbb egyértelmûvé teszik, hogy a fentebb már említett,
soha nem létezett idilli állapothoz való visszatérést tartják
szükségesnek. 

„Ez az élet-képes mezôgazdaság az egyéni, családi kis- és középbirtokok
meghatározó szerepére épül, mely biztosítja a tulajdonosi szemléletbôl
fakadó „jó gazda gondosságát”, az egymást követô generációk közti fe-
lelôs viszonyt. Emellett megvalósítja az össznemzeti jelentôségû igénye-
ket: a foglalkoztatás növekedését, a minôségi élelmiszertermelést és a
fenntartható környezet szempontjainak érvényesítését.” (i.m. 7. oldal,
eredeti helyesírás)

Itt hirdették meg a mezôgazdasági nagyüzemek elleni
hadjáratot, nagyon nem is rejtették véka alá ennek okát. 

„A nagygazdaságok veszik igénybe a közvetlen támogatások zömét.
2009-ben a területalapú támogatást igénylô közel 185 ezer gazdaságból
nagyjából 16 ezer (8,6%) használja a bejelentett mezôgazdasági terület
72%-át és élvezi a támogatások zömét.” (i.m. 27. oldal, saját kiemelés.
Arról persze nincsen szó, hogy a nagy gazdaságok teljesítettek-e valami
többletet a nagyobb uniós támogatások elnyeréséért.) 

A hivatalos agrárpolitika tehát egyértelmûen a földdel
„együtt élô” (helyben lakó, gazdálkodásból élô) családi gaz-
daságok mellett tette le a voksot, ezekre kívánta alapozni a
vidéki Magyarország átalakítását. Ezt hirdette a Darányi Ignác
Terv (VM 2012/b) is, ami a vidékstratégia végrehajtásának
keretprogramja volt, elsôsorban az uniós támogatások szét-
osztására koncentrálva. Szó sem volt arról, hogy azé legyen
a föld, aki a legnagyobb értéket képes rajta elôállítani. Egyér-
telmûen az uniós agrártámogatások megfelelô helyekre csa-
tornázása volt az egész program célja és ezt még csak nem is
titkolták. Amit titkoltak, az az volt, hogy a „helyi földmûve-
sek földhöz juttatása” csak bizonyos családok helyzetbe ho-
zását jelentette. Az állami földbérleti pályázatok történetét
Ángyán József tárta fel. (Ángyán 2013) 

Földprivatizáció 2015 végén

A korábbi erôsen vitatott eredményû földbérleti pályá-
zatok után gyanakvás fogadta a kormány azon szándékát,
hogy eladnák az állami földvagyon még meglevô részét. Ez a
földvagyon 2015 elején megnôtt, mert a Nemzeti Földalap-
kezelô a külterületi termôföldek mellé megkapta a nemzeti
parkok földterületeinek kezelését is. Az elsô körben eladás
alá került földek egy része már nem állami kezelésben volt,
hanem magángazdálkodók és társaságok bérelték. Korábban
jellemzôen 20-25 éves bérleti szerzôdések kötettek, de a fen-

tebb említett „piszkos 12” állami gazdaság 50 évre kapott
használatra állami földterületeket 2002-ben. 
A földvásárlást meglehetôsen szigorú szabályok korlátoz-

ták. Csak helyben lakó földmûves szerezhet földtulajdont,
összesen 1200 hektárig.  (Aranykalászos gazda befejezett
nyolc általánossal, pár hét alatt, vagy akár távoktatásban is
bárki lehet. Mezôgazdasági iskolát végzettek az aranykalászos
tanfolyamokat nem tartják sokra, ezek elvégzése azonban a
földvásárlás szempontjából földmûves képzettségnek számít.
A helyben – a földterülettôl 20 km-en belül – lakás is meg-
oldható egy ideiglenes lakcímmel.) A legalább három éve a
földet bérlôknek elôvásárlási joga van. A vásárlásra nyílt ár-
verésen került sor, ahol a licit a megyei és területi átlagár
110%-áról indult és lefelé nem volt rugalmas. Egy magán-
személy maximum 300 hektárt vehetett meg és a megvett
földet 20 éves elidegenítési tilalom terheli. 
A pályázaton indulásnak költségei is vannak: a megvásá-

rolni kívánt föld kikiáltási árának 10%-át biztosítékként, va-
lamint a regisztrációs díjat (árverési naponként 30 ezer fo-
rintot) elôre be kellett fizetni, az elôbbi az árverés után visz-
szajár. A földhöz jutást segíti, hogy a Magyar Fejlesztési Bank
összesen 150 milliárd forintos hitelkeretet biztosított a pá-
lyázók részére. A maximum húszéves futamidejû kedvezmé-
nyes hitel kamata 1,95 százalék lehet. A kölcsön összege mi-
nimum 3 millió, maximum pedig 300 millió forint. A bér-
lôktôl csak 10 százalékos, míg mindenki mástól 20 százalékos
önerôt kértek.
Látható, hogy a földeladás nem a kisbirtokosok földhöz

juttatását, inkább az eddig is preferált közepes méretû családi
gazdaságok megerôsödését szolgálta. Ezektôl valóban vár-
ható, hogy eredményesen részt vesznek az európai mezôgaz-
dasági árutermelésben. Csakhogy a konstrukció – miközben
a belépést nehezíti – igazából nem erre ösztönöz. A kedvez-
ményes hitel költsége olyan alacsony, hogy nagyjából húsz
év alatt törleszthetô az uniós földalapú támogatásból. Bár
idôközben a bio-üzemanyagok támogatásának megszûnése
miatt csökkenni kezdtek a gabona és olajos mag árak, még a
hiteltörlesztés mellett is lehet különösebb erôfeszítések nél-
kül elegendô hasznot húzni a megszerzett földbôl. Kockáza-
tot az jelent, hogy a következô költségvetési periódusban az
EU esetleg átalakítja a támogatási rendszerét és elvész ez a
garantált jövedelem. Az ekkor valószínûleg szabaddá váló
földforgalom viszont fel fogja vinni az árakat, tehát azon lehet
megint nyereséget realizálni.
Az állami termôföldek eladása elvben a piacgazdaság lo-

gikájához illeszkedô, elfogadható intézkedés. Szokás szerint
– mint ezt a földbérleti pályázatoknál és a földforgalmi tör-
vénynél is láthattuk – a megvalósítás módja fogja eldönteni,
hogy újabb sötét ügylet zajlik-e a szemünk elôtt. 
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Úgy tûnik, az. Az elsô lezajlott földárveréseken nem alakult ki érdemi ver-
seny. Gyakran egyetlen licitáló volt, több induló esetén pedig az árverés
maradt el. Szép számmal akadnak eredménytelen árverések is. Ezek a je-
lenségek azt a gyanút táplálják, hogy elôre kiosztották, melyik földdarab
kinek juthat. Az elsô árverések eredményeit még nem is lehet értékelni,
mert az elôvásárlási jogok gyakorlására rendelkezésre álló idô a cikk ké-
szítése idején még nyitva állt. Már röppentek fel hírek arról, hogy a nyertes
licitálóval nem kötött szerzôdést a Földalap. Ángyán József elkezdte fel-
dolgozni a lezajlott árverések eredményeit, az elsô eredmények tovább
táplálják a kétségeket. (Átlátszó 2016)

A gazdasági társaságok kizárása a földhöz jutásból eleve
nem versenysemleges, sôt piacromboló lépés. Ezek közül
sokan komoly befektetéseket hajtottak végre a bérelt földe-
ken mezôgazdasági üzemek létesítése, felszerelése, a talaj
termôképességnek javítása során és most elvész annak lehe-
tôsége, hogy befektetésük megtérüljön, vagy megszerezzék
az így feljavult értékû területet. A bérleti szerzôdésekkel ren-
delkezôk számára fenyegetést jelent a tulajdonosok érdekelt-
sége a kiszorításukra és a támogatások átvételére. Ôk már
nyilván nem fognak sem a mûszaki felszerelésbe, sem a ta-
lajjavításba, öntözésbe beruházni, inkább gyorsítottan meg-
próbálják visszanyerni korábbi befektetéseikbôl azt, amit csak
lehet, akár a földek kizsarolása, az állatállomány leépítése
árán is. Kivéve, ha az adott birtokot nem minôsítik minta-
gazdaságnak, ekkor viszonylag védett marad a bérlô.
Lényegében a földügyben (is) a magántulajdon és a ver-

senysemlegesség többféle sérelmének lehetünk tanúi a folya-
mat során. Jogbizonytalanság és gazdasági kiszámíthatatlanság
érvényesül, ellehetetlenítve a hosszú távú kalkulációt és a fe-
lelôs gazdálkodást. A kormány agrárpolitikája egyfelôl erôs
családi gazdaságokon nyugvó mezôgazdaság létrehozására irá-
nyul, függetlenül attól, hogy ezek gazdaságosak, versenyké-
pesek-e és a résztvevôk kiválasztása nem a vevôk által vissza-
igazolt piaci teljesítmények alapján, hanem lojalitási mérce
szerint történik. A gazdasági társaságok, mezôgazdasági nagy-
birtokok elleni keresztes hadjárat értelmetlen és hátrányos a
magyar gazdaság számára. Ezek a gazdaságok hatékonyabbak,
korszerûbbek a kicsiknél, integrátorként, vetômag termelô-
ként a nemcsak támogatást felvevô, hanem piacra termelô
kisebb gazdaságok sikeres mûködését segítik. Kiszorításuk
azt vetíti elôre, hogy a magyar agrár-élelmiszeripari szektor
szerves fejlôdését továbbra is mindenféle akadályok nehezí-
tik. A nyerteseket a politika jelöli ki. (Mindenki meg tud ne-
vezni olyan hajdan közelálló vállalkozót, aki a mostani intéz-
kedések kijelölt vesztese). A biztos, kiszámítható jogi kör-
nyezet, a megkötött szerzôdések betartásába vethetô bizalom
a hosszú távú üzleti tervek készítésének és a fejlesztések meg-
valósításának az elôfeltétele volna. Ilyen körülmények között
a szektor továbbra is lehetôségeinél jóval szerényebb mér-
tékben fog hozzájárulni Magyarország jólétéhez, az Európai
Unió mezôgazdasági teljesítményeitôl való elmaradás foko-
zódik.
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