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5. fejezet - A birtokpolitika kérdései. 
Birtokszerkezet és birtokviszonyok az 
EU országokban 

1. 5.1 Bevezetés 

A mezőgazdálkodás alapvető termelési eszköze a föld, mely korlátozottan áll rendelkezésre, és ez miatt fontos 

sajátosságokkal rendelkezik. A termelés versenyképességében fontos szerepet játszik a birtokstruktúra, melynek 

alakítása fontos társadalmi, gazdaságpolitikai kérdés. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók elsajátítása nem 

mellőzhető, különösen azok számára, akiknek a munkája valamilyen módon a földhöz kapcsolódik. 

2. 5.2 Földbirtok politikánk, birtokstruktúránk 
történelmi alakulása. 

„A csatlakozást követően az uniós támogatások és a földbérleti rendszer megfelelő alapot teremtett a 

gazdaságok versenyképességének erősítésére, melyhez a birtokpolitika is hozzájárult. A vidéki térségek 

megőrzéséhez az életképes kisgazdaságok kialakítása és fejlesztése is szükséges, amihez a földpiaci verseny és a 

hatékony földhasználat elengedhetetlen. Az agrártermelés kereteit meghatározó birtokviszonyok az általános 

gazdasági társadalmi fejlődés keretében, a politikai erőviszonyok függvényében folyamatosan változnak. Az 

intézményesített birtokpolitikai korlátok (jogi korlátozások) nehezen módosíthatók, mivel kialakításuk mindig a 

fennálló természeti, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok által meghatározott értékrend eredménye.” 

(Bíró, Sz. 2010) 

„Azokkal az erőforrásokkal kell jól gazdálkodnunk, melyek komparatív előnyöket biztosítanak, illetve 

biztosíthatnak számunkra. Ebben az összefüggésben meghatározó szerepű a termőföld, amely mindenféle 

tevékenység alapjául szolgál” (Magda, R. 2010) 

Kerék Mihály a következőket írta 1934-ben megjelent „Földbirtokpolitika” című könyvecskéjében: „A 

birtokpolitika a föld és a földet művelő társadalmi rétegek viszonyának szabályozására irányuló, szervesen 

összefüggő intézkedések komplexpuma. A birtokpolitika mindig az uralkodó politikai és gazdasági rendszerek 

szellemét tükrözi vissza. A szabadelvű iránynak is volt és van birtokpolitikai programja: ideálja a 

birtokforgalom teljes szabadsága, ezért követi a régi, feudálisnak tartott megkötöttségek eltörlését, nyilván még 

ma is abban a feltevésben, hogy a szabad verseny érvényesülése ezen a téren is a legérdemesebbek 

szelekciójához vezet. A szociáldemokrácia birtokpolitikai felfogása nem egységes: az ortodox szocialisták Marx 

nyomán halálra ítélték a kisgazdát s a fejlődést a könnyebben kisajátítható és szocializálható nagyüzem 

térfoglalása irányában keresik (bolsevizmus).” (Kerék, M. 1934) 

A kérdésnek különös jelentőséget ad, hogy ezer éves történelmünk során a föld volt a legfontosabb termelési 

eszköz, mely a megélhetés alapját biztosította. Nem véletlen a vidéken élő lakosság mély érzelmi kötődése a 

földhöz. Az sem véletlen, hogy a politika rátette a kezét, hisz a tömegek hangulatát, szimpátiáját vagy 

ellenszenvét a földkérdés tálalásával, birtokpolitikával ugyancsak befolyásolni lehet. 

A földnek, mint termelési eszköznek fontos sajátosságai vannak, amik más termelési eszközöktől eltérőek. 

Egyrészt a föld nem mozdítható helyéről, másrészt területe nem bővíthető, sőt csökkenő tendenciát mutat. Ez 

mellett okszerű gazdálkodással termőképessége megőrizhető, sőt javítható. Mivel az élelmiszer termelése a 

termőföldön történik, az a társadalmi lét alapját képezi. A föld birtoklása az alapvető élelmiszerek termelésének 

monopóliumát is jelenti. 

Magyarország újkori birtokstruktúráját a kétpólusúság jellemezte. A feudális nagybirtok és a kisparaszti 

gazdaságok túlsúlya volt megfigyelhető, érdemleges középrétegek nélkül. A feudális nagybirtok munkaerejét a 

jobbágyság biztosította. A feudalizmus konzervatív formáját a Dózsa-féle parasztháború leverése után 

bevezetett Webőczy hármaskönyv szentesítette, mely a jobbágyság röghöz kötését, teljes kiszolgáltatottságát 

jelentette mintegy négyszázötven évig, a tizenkilencedik századig. Ennek a rendszernek a megszüntetése, a 

jobbágyfelszabadítás már a reformkorban felmerült, mint gondolat, melyet a haladó szellemű arisztokrácia is 

támogatott a maga módján. A jobbágyfelszabadítás a földesúr tulajdonát képező jobbágytelkek tulajdonba 
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adását jelentette a tényleges használók, jobbágyság részére. Egyidejűleg a különféle járadékok, a munka, a 

termény illetve pénzjáradék (robot, dézsma, adók) különböző változatainak eltörlését is jelentette. Könnyen 

elképzelhető az ellenállás, amit ez az elgondolás az érintett arisztokrácia és az egyház részéről jelentett. A 

jobbágyfelszabadítás korábbi törekvései a 48-as forradalom zászlóján is ott voltak. A szabadságharc ugyan 

elbukott, de volt egy fontos hozadéka, amelyet nem értékelünk kellőképpen. A jobbágyfelszabadítás 

megvalósításának keresztülvitele annak eredményeképpen válhatott valósággá. Gyakorlattá a kiegyezés után 

válhatott, felemás megoldásokkal, lassú ütemben, sokszor következetlenül, de mégis megtörténhetett. Az eredeti 

elgondolás az volt, hogy az állam a földesurakat kárpótolni fogja a jobbágyoknak átadott birtokokért, de erre 

többnyire nem került sor különböző okok, például költségvetési forráshiány miatt. 

Törvényszerűen felmerült a kérdés, hogy mit kezdenek a volt jobbágyok a nadrágszíj parcellákkal. Legfeljebb 

az önellátásra rendezkedhettek be, árutermelésre aligha. Ez azokon a földeken folyt, melyek a földesurak kezén 

maradtak, és amelyeken a munkaerőt a cselédek képezték. A XIX. Század második felében már egyre nagyobb 

számban jelentek meg a gépek, melyek a cselédség létfeltételeit veszélyeztették. Megindult a kivándorlás az új 

világba, illetve ismételten fölmerült az igény a nagybirtok egy részének felosztására, és a gazdálkodók birtokába 

adásra. 

Voltak, akik elébe mentek az eseményeknek. Az első világháború befejezése után, felismerve az idők szavát, 

Gróf Károlyi Mihály például saját birtokainak felosztásába kezdett, kivívva az uralkodó osztályok ellenszenvét, 

sőt gyűlöletét. Egyidejűleg újabb földreform törekvések próbálkozták a parasztságot földhöz juttatni. Számos 

elgondolás és politikai harc mellett a Nagyatádi Szabó István nevével jelzett földreform jelentett némi 

előrelépést, de megoldást aligha, mivel tovább nőtt a nadrágszíj parcellák száma. 

A II. Világháború befejezése, Magyarország szovjet megszállása azután pontot tett a viták végére, mert bár a 

Dunántúlon még folytak a harcok, az Alföldön megkezdődött a földosztás, mely később az egész országra 

kiterjedt. Itt már nem volt helye vitának, a földosztó biztosok, szovjet háttérrel, kisajátították a 200 hold fölötti 

birtokokat, és szétosztották a parasztok között. Ismét nőtt a nadrágszíj parcellák, és a versenyképtelen 

egzisztenciák száma, annál is inkább, mert a termelés eszközei, és a szaktudás hiányoztak. Rengeteg terület 

maradt műveletlen, melyek megmunkálása többnyire az államra maradt. 1949-ben jöttek létre az első állami 

gazdaságok, ezt melyek feladatul kapták. 

Az ötvenes évek elején azután előtérbe került a bolsevizmus erőteljes kiterjesztése Magyarországra, mivel 

világháborús szereplésünk, és földrajzi elhelyezkedésünknek köszönhetően szovjet érdekszférába kerültünk. 

Közismert, hogy hamarosan az ottani mintára elkezdődött az erőszakos kollektivizáció, melynek eredménye 

szovjet (kolhoz-szovhoz) típusú nagyüzemi gazdálkodás lett. 1956 világossá tette, hogy ezt a magyar lakosság 

elveti a kommunizmust, de mint vesztes ország, nem tehetett semmit. Helyette ezen belül próbáltunk egy 

elfogadható új utat keresni, amely a magyar modell néven vált ismertté, és a nagyüzemi, valamint a háztáji 

gazdálkodás szimbiózisával világszerte elismert eredményeket ért el. A rendszerváltás felszámolta ezeket a 

formációkat, visszaállította a családi gazdálkodást, melynek nemzetközi versenyképességét eddig nem sikerült 

bebizonyítani. A földek egyre inkább tőkés (gyakran külföldi) vállalkozók, befektetők kezébe kerülnek, és ez 

közgazdasági módszerekkel aligha lesz megakadályozható. 

3. 5.3 A magyar birtokstruktúra korszakai 

A magyar agrártörténetben háromszor aprózódott fel a birtokstruktúra, mely versenyképtelen gazdálkodók 

tömegeit hozta létre. Az első a jobbágyfelszabadítás volt, a második az 1945-ös földosztás, harmadik a 

rendszerváltás utáni földkárpótlás és privatizáció. Ez utóbbi a 14 % állami tulajdon megmaradása mellett 5,8 

millió hektárra terjedt ki. Ebből 2 millió kárpótlás címén került magántulajdonba, 3,6 millió a korábbi tsz-tagok, 

mint részarány tulajdonosok kezébe került. A kárpótoltak 85%-a gazdálkodásra alkalmas méretű földhöz. 

Ezeket a területeket eladták, bérbe adták, a bérlők az idők végtelenségéig fizethetik a bérleti díjat, vagyis ők 

viselik egy olyan réteg kárpótlását, akiknek a mezőgazdasághoz semmi közük. 

Megjegyzendő, hogy a bérleti díj fedezetét jelentő úgynevezett abszolút földjáradékot a termelői árak nem 

fedezik, ezt a termelők „károlják el”. Becslések szerint mintegy 60 milliárd forint kerül ki így a 

mezőgazdaságból, mely folyamatosan növekszik a bérleti díjak támogatás és inflációkövető mozgása 

következtében. Az is megfigyelhető, hogy az emelkedő termelői árak, illetve a támogatások jelentős részét is 

„lenyúlják” a bérbeadók. Sajnálatos módon a helyzet törvényi konszolidálása reménytelen a politika folyamatos 

beavatkozása miatt. A földtörvényhez hozzányúlni óriási politikai kockázat. A földet művelők érdekvédelme 

pedig megosztott. Összességében a nagy és törpebirtokok létrejöttével újrateremtődött a kettészakadás és 

szembenállás. 
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Rontja a helyzetet, hogy a magyar jog sajnos minden további nélkül tudomásul veszi a nadrágszíj parcellák 

örökösödés révén történő további aprózódását. A nagybirtok persze nem tűnt el. Magyarországra mindig is 

jellemző volt a nagybirtok jelenléte, és sok tekintetben meghatározó szerepe. Egy ellentmondást azonban fel kell 

oldani. A statisztikában a nyilvántartott nagyszámú földtulajdonos nem maga műveli a földjét, hanem bérbe 

adja, így a földhasználatban jelentős koncentráció figyelhető meg. 

A nagyüzemi földkoncentráció már uniós tagságunk előtt felgyorsult. 2000 óta az egyéni gazdaságok aránya 

húsz, míg a gazdasági társaságoké hét százalékkal csökkent a nagybirtok „lopakodó” térnyerése következtében. 

A mezőgazdasági terület több mint felét a 300 ha fölötti gazdaságok művelik, a tulajdonosok-bérlők 2 

százalékát reprezentálva. (Tanka, E. 2008) 

Nehezíti a helyzetet, hogy a magyar élelmiszeripar kétharmada, néhány fontos ágazatban száz százaléka külföldi 

kézben van, az élelmiszer kereskedelem kilencven százalékát néhány multinacionális áruházlánc uralja. 

Szakértők szerint az élelmiszer termelés nyereségének 55%-a a feldolgozóké, 35%-a a kereskedelmi tőkéé, míg 

csupán 10 % a termelőé. 

Ha a birtokméretek és az EU támogatás összefüggéseit nézzük, akkor a következőt állapíthatjuk meg Az 1251 

euró támogatás/farm alatti támogatásokra 4,9 % jut, az 1250-100 ezer euro/farm közöttiekre 80,8 %, míg a 100 

ezer euro/farm fölötti kifizetések 14,3%-ot. Ebből látható, hogy az kiemelten támogatja a kis és közepes 

gazdaságokat (nálunk családi gazdaság), ezzel biztosítva további fennmaradásukat. (Miklóssy, E 2008): Ezzel 

sokan nem értenek egyet, mondván, hogy csökken a versenyképesség, konzerválódok az archaikus 

mezőgazdaság. 

A teljes támogatási összeg 14,3 %-a a 100 ezer euro fölötti gazdaságoknak jut, 60 % aránnyal. A tagországok 

zöme tartozik ebbe a csoportba, köztük Magyarország is. 

Összességében megállapítható, hogy az EU nem ír elő közösségi birtokpolitikát, jellemzi a családokra épülő 

gazdálkodás, melyet jelentősen támogat. Az utóbbi időben felgyorsult a birtokkoncentráció, egyre többen 

tekintik a mezőgazdaságot kiegészítő jövedelemforrásnak. 

4. 5.4 Magyar birtokpolitikai sajátosságok 

A magyar birtokpolitika gyakorlatilag az 1994-es földtörvényben testesül meg, amelynek fő motívuma a 

tulajdonszerzés korlátozása. Megalkotása óta, bár indokolt lett volna, alig változott. Hozzá kell tenni, hogy 

bármely rendelkezés, amely a földdel kapcsolatos, pillanatok alatt politikai vihart kavar. Így nem csoda, hogy a 

törvényhozók nem mernek hozzányúlni a témához. 

„A termőföld a nemzeti vagyon jelentős részét, becslések szerint akár 10-15 százalékát is képezheti. 

Felelősségteljesen kell bánnunk vele, hogy a földár növekedés eredménye elsősorban a hazai mezőgazdasági 

termelést és a termelőket erősítse. A földárak emelkedésével a nemzeti vagyon növekszik. A külföldiek 

földvásárlásával felgyorsul a földárak és bérleti díjak emelkedése, ugyanakkor csökken a hazai termelők 

alkuereje és jövedelmezősége, földvásárlásuk esélye.”(Bíró, Sz. 2010) Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek 

árnövekedésére is számítani lehet, ami nem szolgálja a fogyasztók érdekeit. 

Magyarországon egyedülállóan magas a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület részaránya. Az 50%-os EU 

átlaggal szemben megközelíti a 70%-ot. Ezen belül közel 20% az erdők aránya. Ahogy a mezőgazdasági 

teremékek iránti igény növekszik, úgy jelent ez számunkra egyre nagyobb komparatív előnyt. 

Tulajdonosi szempontból a szántóföldek 88%-a van magán, 10%-a állami, és 1%-a társasági tulajdonban. Ez 

utóbbi 1% rendkívül aránytalan, hisz a gazdasági társaságok adják a mezőgazdasági termelés 60%-át. 

A bérelt terület mintegy 70%. A bérbeadók közt jelentős területtel szerepel a magyar állam. (1,2 millió ha) A 

mezőgazdasági részvénytársaságok földbérlete nagyrészt innen származik. A volt termelőszövetkezetek utód 

társaságai jelentős területeket bérelnek saját jelenlegi, vagy volt tagjaiktól. 

Tudni illik, hogy Magyarországon a föld bérbeadója a bérleti díj után nem fizet 25% jövedelemadót, 

amennyiben a haszonbérlet szerződésben rögzített időtartama legalább öt évre szól. 

Magyarországon a földprivatizáció eredményeképpen 2 millió tulajdonosról számolhatunk be, akiknek 80%-a 

vidéken él. Természetesen ezek a tulajdonosak többnyire bérbe adják földjeiket. A hivatásszerűen a 
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mezőgazdaságból élők száma mintegy 200 ezer fő. Legalábbis ennyi a SAPS támogatási rendszerben regisztrált 

gazda. 

A magyar birtokstruktúrára jellemző, hogy túltengnek a nagybirtokok (5000 gazdaság műveli a terület felét, 

másik 5000 gazdaság területe 300 ha alatt van) A középbirtokok alacsony arányban részesednek. Az átlagos 

földhasználat területe 23 ha. 

A magyar földtulajdon tehát tagolt és felaprózott. A természetes személyek földhasználatának átlagterülete 9,4 

ha 4 darab 2,1 hektáros részletből áll. A gazdasági társaságok esetében a 259,5 ha átlagterület 35,8 darab 7,2 

hektáros darabból áll. 

Magyarországon a 87 ezer 2 európai mértékegység (EUME) feletti mezőgazdasági vállalkozások 39%-a, azaz 

mintegy 34 ezer gazdaság fizeti az dók 99%-át. Ezek gazdálkodnak a terület 80%-án, náluk található az 

állatállomány 83%-a, és ők állítják elő a termelési érték 88%-át. Az is igaz, hogy ezek a gazdaságok intenzívebb 

hitelfelvételeik, és aktívabb pályázati szereplésük miatt több támogatást élveznek, elsősorban a 

kamattámogatások, révén. Gyakorlatilag a saját fogyasztásra termelő mezőgazdasági háztartásoktól, és kívülük a 

piacra termelők 20%-ától sem folyik be adó. 

A földpiac gyenge kibontakozását néhány adat híven tükrözi. A birtokfejlesztési hitelek alapján mintegy 30 ezer 

hektárra, a birtok-összevonási földvásárlási támogatások alapján mintegy 20 ezer hektárra, a Nemzeti Földalap 

földért életjáradék programja alapján 69 ezer hektárra, nyilvános értékesítés révén 61 ezer hektárra tehető az 

elmúlt évek földforgalma. 

5. 5.5 A földárak alakulása 

Magyarországon a földárak nem alakultak a piacgazdaság törvényei szerint. A szocialista korszak 40 évében a 

mezőgazdasági terület, ezen belül a szántóföld állami, vagy szövetkezeti tulajdonban volt nem volt 

forgalmazható, csak indokolt esetben cserélhető, következésképpen ára sem volt. Ebből következett egy 

speciális, de igen jelentős közgazdásági probléma. A föld ára, mint költségtényező, nem épült be a 

mezőgazdasági termékek árába. Az élelmiszerek alacsony árszintje ennek is volt köszönhető. A földmagánosítás 

során nagyszámú olyan tulajdonos jött létre, aki nem gazdálkodni akart, hanem földje bérbeadása mellett 

döntött. Az élelmiszer árak emelése a kereslet miatt nem tetszés szerinti, ezért a bérleti díj továbbra sem szerepel 

érdemben a költségek között. Ezt a termelőnek kell kigazdálkodnia. Ez jövedelemcsökkentő tényező, sok tíz 

milliárdot von ki a mezőgazdaságból 

A hazai földárak az előnyös helyzetű Nyugat-Dunántúlon (jó megközelíthetőség és vonzó gazdasági környezet, 

EU-közelség) 450-700 ezer Ft-ot tesznek ki hektáronként. Dél-Dunántúlon és az Alföldön 400-600 ezer Ft/ha 

körül mozog a földár. Észak-Magyarországon 400-450 ezer Ft/hektárral lehet számolni. Budapest környékén 

elérheti a 2 millió Ft/hektárt is. 

Magyarországon a szántóföld árának differenciálódását a regionális illetve a földminőség okozza elsősorban. A 

legjobb minőségű észak-alföldi területek és a gyengébb minőségű észak-magyarországi szántók között 

hússzoros árkülönbség is előfordul. Az egyes régiókon belül is előfordul négy-ötszörös árkülönbség. 

A földárak az EU országaiban lényegesen magasabbak. Túlzó adatok szerint a negyvenszeres szorzót is 

elérhetik. Reálisnak a tízszeres európai földár tűnik. A foldbroker.hu adatai szerint Angliában 3,4 millió, 

Írországban 4,3 millió, Franciaországban 1 millió, Belgiumban 7,3 millió, Hollandiában 8,4 millió, Dániában 

6,8 millió, Burgenlandban 1,6 millió, Szlovákiában 670 ezer, Romániába 340 ezer Ft/hektár a föld ára. Ez 

átlagszám, az országon belül jelentős szóródást mutat régiónként, területenként. 

Magyarországon a föld árak mintegy tizedét teszik ki a nyugat-európainak. A 2008 évi átlagár 440 ezer forint 

volt. A hazai infrastruktúra fejlődése a földárak növekedésének, illetve szóródásuk kiegyenlítődésének irányába 

mutat. Néhány éve egy hektár nyugat-dunántúli földdarab akár dupláját érhette, mint hasonló terület Északkelet-

magyarországon. Ez a különbség 30-50%-ra csökkent. 

A földár meghatározásánál a kereslet-kínálat viszonyai mellett fontos tényező a terület nagysága, területi 

koncentráltsága, tulajdonviszonyainak tisztázottsága. A minőség és az aranykorona érték kevésbé fontos 

árképző tényező. A tulajdonosi helyzet azért lényeges, mert a vevő, különösen ha külföldi, aligha ül le tárgyalni 

több tulajdonossal, mert minél több a tulajdonos, annál kisebb a megállapodás esélye. A megoldásra halvány 

elképzelések vannak. Ilyen például privát földalapok létrehozása egy-egy településen, ahol a nadrágszíj 
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parcellák felvásárlásával versenyképes birtokokat lehetne létrehozni értékesítési célból, és a gazdaságtalan 

méretű, elaprózott területeket „ki lehetne vezetni” a mezőgazdasági termelésből. 

6. 5.6 A földbérlet kérdései 

A földbérlet Magyarországon külföldi állampolgár és gazdasági társaság számára is megengedett. A moratórium 

a bérletre nem vonatkozik. 

A bérleti rendszer egész Európában elterjedt kategória, amelyben elválik a föld tulajdonosa és a föld művelője. 

Piacgazdasági viszonyok között a mezőgazdasági termékek árában benne foglaltatik a különbözeti járadék, mely 

a föld magántulajdonából fakad, és amely a földbérleti díj fedezetét jelenti. Mivel Magyarországon a föld 

magántulajdona negyven éven keresztül nem létezett, erre a fedezetre nem is volt szükség, így az élelmiszer 

árak alacsony szintje volt biztosítható. A rendszerváltás magával hozta föld privatizációját, de az árakban a 

különbözeti járadékot nem realizálta, amely a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét jelentős mértékben 

rontotta. 

Nem csak a földbérlet tartamával van gond, hangzott el a MOSZ kongresszusán 2009 decemberében. A földügyi 

adminisztráció a földhasználatot az „egy tulajdonos-egy bérlő” modellre értelmezi. Ez viszont nem 

alkalmazható a több mint egy millió hektár osztatlan közös tulajdonra. Nem életszerű, hogy a hivatal a 

bejegyzéshez közös, azonos feltételeket tartalmazó szerződést ír elő. 

Az átlagos bérleti díj 2008-ban Magyarországon hektáronként 24,8 ezer forint volt. A legalacsonyabb francia, és 

a legmagasabb holland bérleti díj másfél szeres illetve hatszorosa a hazainak. 

Országos átlagban a gazdaságok használatában lévő terület 60%-a bérlemény. A magángazdaságok esetében a 

bérelt terület aránya csupán 27% körül mozog. 

7. 5.7 Birtokpolitika az Európai Unióban 

Az Uniónak nincs közös birtokpolitikája, illetve birtokpolitikája az, hogy azt minden tagország mag alakítja ki 

adottságainak, történelmi örökségeinek megfelelően. 

Az EU a birtokpolitikát tehát nemzeti hatáskörben hagyja. Két alapvető fontosságú elvet azonban megkövetel. 

Ezek nem speciális, a birtokpolitikára szabott elvek, hanem az Unió alapelveinek a földbirtok politikára is 

érvényes alapszabályai. 

„A birtokpolitika alapvető fontosságú a vidéki térségek jólétének megteremtésében. Ehhez a föld tulajdoni és 

használati viszonyaiban leginkább a hosszú távú biztonság megteremtése, a megfelelő hasznosításhoz a 

forgalom megkönnyítésére, a társadalmilag kívánatos földallokáció megteremtésére van szükség.” (bíró Sz. 

2010) 

Az egyik a tőke szabad áramlásának biztosítása, mely szerint nem tiltható meg, hogy európai uniós állampolgár, 

vagy gazdasági társaság az EU tagországaiban mezőgazdasági területet vásároljon. 

Másik a diszkrimináció tilalma, vagyis az adott tagország más tagország mezőgazdasági területvásárlói számára 

nem szabhat szigorúbb feltételeket, mint a saját állampolgárai számára. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy a támogatások szempontjából az Unió birtokméret szerint nem különbözteti meg a 

gazdaságokat. Ugyancsak nem tesz különbséget magángazdaság és gazdasági társaság között. 

8. 5.8 A földforgalom liberalizálásának moratóriuma 
és hatásai 

A rendszerváltás után 1994-ig nem magyar állampolgárok is vásárolhattak mezőgazdasági területet, mivel 

sokuknak kárpótlási jegy járt. Mintegy száz ország állampolgára jutott ekkor megközelítően tízezer hektár 

földhöz az árverezések során. Ezek között a kitelepített német lakosság szerepelt döntő többségben. Jellemzően 

főként azok, akik rokonaik segítségével az osztrák határ túloldalán telepedtek le. Az egyre nagyobb külföldi 

érdeklődés miatt 1994 áprilisában megszületett a törvény, amelyik külföldiek, illetve magyar gazdasági 

társaságok számára megtiltotta a további földvásárlásokat. Közeledve az EU csatlakozáshoz számolni kellett 
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azzal, hogy ez a tilalom nem tartható fenn, mert nem felel meg a piacgazdaság és az EU alapelveinek, a szabad 

tőkebefektetés szabadságának. 

A Magyarországon bejegyzett, legtöbb esetben magyar tulajdonú gazdasági társaságok (volt 

termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, újonnan alakult, vagy átalakult szervezetek) kizárása a 

földvásárlásból méltánytalan. Egyrészt ezek a társaságok jelentős közteherviselők. Mintegy 100 milliárd 

forinttal több adót fizetnek, mint a termőföldek felét művelő családi gazdaságok és őstermelők. Egyidejűleg ők 

állítják elő a mezőgazdasági termékek 70 százalékát. 

A csatlakozási tárgyalások során a külföldiek és a gazdasági társaságok földvásárlásának tilalmára 

Magyarország 2011. április 30-ig átmeneti felmentést kapott. Hét év állt tehát rendelkezésre, hogy felkészüljünk 

az új helyzetre. Ez a felkészülés nem volt sikeres, és félő, hogy a földeket külföldiek, illetve hazai befektetők és 

spekulánsok fogják felvásárolni, mert sokkal magasabb árakat tudnak fizetni, mint a hazai gazdák. 

A tiltás azt eredményezte, hogy sok esetben illegális módon folyik a föld megszerzése különböző trükkökkel 

(zsebszerződések). Ez súlyosan sérti nemzeti érdekeinket, ezért a felmentés meghosszabbítását kérjük az 

Uniótól, meglehetősen kevés reménnyel. A közösségi eljárásjog szerint az ezzel kapcsolatos kérelem 

benyújtásának határideje 2010. augusztus vége. Egyébként a Parlament 2009 ősze óta foglalkozik a törvények 

olyan típusú módosításával, amely megnehezíti a földszerzést a külföldiek számára, a diszkrimináció tilalma 

miatt azonos feltételeket szabva a magyarok számára is. 

EU csatlakozási okmányunk a következőképpen fogalmaz: „ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra 

nézve, hogy az átmeneti időszak lejártával a mezőgazdasági földterületek piacainak súlyos zavara alakul ki, 

vagy ennek kialakulása fenyeget, a Bizottság Magyarország kérelmére határozatot hoz az átmeneti időszak 

legfeljebb három évre történő meghosszabbításáról”. Az Európai Tanács 2004-es, ez ügyben készített jelentése 

szerint az új tagországok földbérleti díjai nem emelkedtek érdemben, és nem közelítették a régebbi tagországok 

bérleti díj színvonalát. Nem elhanyagolható szempont, hogy amennyiben a föld pénzügyi befektetők kezére 

kerül, súlyos foglalkoztatási problémák is felmerülhetnek bizonyos körzetekben. 

Vannak más vélemények is. A földpiac nyitása jelentős bevételt jelentene az eladóknak, amely növelné a 

fogyasztást, segítené a válságból való kijutást. Ha a föld a művelők tulajdonába kerülhetne, távlati fejlesztések 

indulhatnának meg. Brüsszel némi késéssel, 2008-ban végezte el a magyar földek árával kapcsolatos 

elemzéseket. Megállapításuk szerint a derogáció indokoltsága nem bizonyított kellőképpen. Liberalizált földpiac 

esetében sem nőtt volna meg a külföldiek földvásárlási kedve, hisz szabadon bérelhetnek földet 

Magyarországon. Ennek ellenére a bérleti díjak növekedése nem történt meg a várt mértékben. 

A spekulatív földvásárlók számára egyébként is csökkenne a termőföld vonzereje, mivel a 2013 utáni 

agrártámogatási rendszer várhatóan még inkább elválasztja a közvetlen támogatásokat a földterülettől. A remélt 

áremelkedés tehát aligha valósul meg. Ha a termelés csak támogatással tartható fenn, illetve az agrárolló nyílása 

sem mérséklődik, aligha lehet a föld iránti érdeklődés fokozására számítani. 

Az EU többi tagországának érdekei fűződnek ahhoz, hogy állampolgárai más országban földet vásárolhassanak. 

Földhiányban szenved például Hollandia és Dánia. Az ottani gazdák előszeretettel költöznének keletebbre, ahol 

olcsóbb a föld és alacsonyabb a bérleti díj. Megjegyzendő, hogy például az Egyesült Királyságban semmilyen 

korlátozó tényező nincs, így a teljes liberalizáció érvényesítése számukra természetesnek tűnik. Mivel a 

moratórium meghosszabbításához egyhangú döntés szükséges, erre kevés az esély. De ha megkapjuk is a 

további három éves tilalom lehetőségét, nagy valószínűséggel a földpiaci árak érdemleges növekedésére nem 

lehet számítani. Lenne viszont esély a hazai gazdákat, illetve társas vállalkozásokat helyzetbe hozni. Ehhez igen 

intenzív kormányzati beavatkozásra, ilyen irányú törvényhozásra, és nem utolsó sorban aktív diplomáciára van 

szükséges. A helyzetet bonyolítja, hogy a csatlakozási tárgyalások során a 2011-es dátumban az akkor regnáló 

Orbán kormány egyezett meg az Unióval. 

Nagy eséllyel jöhet tehát a külföldi tőke és a hazai pénzbefektetők, és ez nem alaptalanul aggasztja a 

gazdálkodást féltő földbérlőket, köztük a nagy gazdasági társaságokat, amelyek az ország mezőgazdasági 

termelésében, a tömeges áru előállításában és az exportban fontos szerepet játszanak. 

A külföldiek és a gazdasági társaságok kereslete elsősorban a nagy táblák, és egy tömbben lévő több száz 

hektáros birtokok irányában mutatkozik meg. Ezekből azonban eladásra váró alig található. Ezeket a nagy 

külföldi gazdasági társaságok keresik. Romániában például a dán befektetők 130 taroltak. Olyan cégek, mint a 

FirstFarms, az Ingleby, a Dangro Invest, vagy a Jantzen Development több mint 130 ezer hektárt vettek meg. 

Ezen kívül 100 ezer hektár a megszerzett erdőterületek nagysága. 
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A nagy számban eladható kisebb parcellák a nagy befektetőket nem érdeklik. Ezeket inkább szomszéd 

gazdálkodók vásárolják, hogy területüket bővítsék. A forgalom minimális. Pénz hiányában inkább a megbízható 

bérleti rendszer jelentene megoldást. 

Valamennyi politikai erő egyetért abban, hogy a magyar földet meg kell védeni a spekulációs befektetők 

vásárlási törekvéseitől. Nem csupán külföldi állampolgárok, de számos magyar pénzügyi befektető is ebbe a 

körbe sorolható. 

Van olyan nézet is, hogy korlátozott számú nyugati gazda letelepedése Magyarországon nem lenne haszontalan, 

ugyanis ezektől a gazdáktól egyrészt sokat lehet tanulni, másrészt számukra természetes a közterhek viselésében 

történő részvétel. 

A folyamatok hátterében a spekuláció mellett objektív folyamatok húzódnak meg. A versenyképes gazdálkodás 

csak a földbirtok koncentrációja mellett képzelhető el. A korszerű technológiák ugyanis elsősorban a nagyobb 

birtoktesteken alkalmazhatók, nadrágszíjparcellákon nem. Objektiv folyamatnak tekinthető, hogy a gazdálkodó 

birtokának, táblái méretének növelésére kényszerül. Ez elsősorban a szántóföldi növénytermesztésre vonatkozik, 

de más formában érvényes egyéb növénytermesztési ágazatokra, sőt az állattenyésztésre is. 

1994 óta legális külföldi földvásárlás gyakorlatilag nem történhetett. A magyar tulajdonosok közötti 

földforgalom évente mintegy 210 ezer hektár, mely az összes termőföld 3 százalékát teszi ki, de ebbe az örökség 

útján történő tulajdonosváltás is benne van. A földkínálat rugalmatlan, mivel kiterjedt a bérleti gazdálkodás (3 

millió ha), az állami földtulajdon (1,2 millió ha), és a termelőszövetkezetek privatizációja során létrejött 

„hungarikum”, az osztatlan közös tulajdon (1,3 millió ha) 

Magyarország földrajzilag közel fekszik azokhoz a régiókhoz, ahol alacsony a mezőgazdasági területek aránya 

(Ausztria, Svájc, Bajorország). Itt már régóta stabil birtokviszonyok uralkodnak, kínálat szinte alig van. Ezeken 

a területeken legmagasabbak a földárak, amelyek például szolgálhatnak a magyar földek árának 

körvonalazásához. 

A földforgalmi statisztikák szerint 2005-2008 között a külföldiek földvásárlása nem haladta meg a 900 hektárt. 

A külföldi gazdák és gazdasági társaságok által EU támogatásra regisztrált terület 2007-ben 178,4 ezer hektár 

volt, a mezőgazdasági terület 3,5%-a. 

8.1. 5.8.1 A földvásárlás feltételei az EU-ban 

Az EU tagországainak szinte mindegyikében vannak olyan földvásárlási kötöttségek, melyek mind a hazaiak, 

mind a külföldiek számára kötelezőek. 

Ausztriában fontosnak tartják az átláthatóságot, azt, hogy a földvásárlás ne spekulatív céllal történhessen. A 

helyi hatóságoknak, elsősorban az agrárkamaráknak beleszólásuk van a földvásárlásba, akiknek az engedélye 

nélkül nem történhet földvásárlás. Szakmai képzettséget is megkövetelnek, mely biztosíték a szakszerű, 

tényleges gazdálkodásra. 

Dániában fontos szerep jut a helyi közösségeknek a földértékesítés és vásárlás engedélyezésében. A dán példára 

hivatkozás azért sem helytálló, mert a nyelvtudás és a helyi felsőfokú végzettséget nem írják elő. 

Németországban bizonyos méret fölött az államnak kell felajánlani a területet, és az állam ajánlja fel vételre a 

helyben gazdálkodóknak. 

Franciaországban egy meghatározott birtoknagyság feletti területet a tulajdonos köteles a kamara és a 

hitelintézetek közreműködésével bérbe adni. 

Az Egyesült Királyságban gyakorlatilag nincs korlátozás a földforgalomban. Természetesen az ország sajátos 

helyzete, történelmi öröksége elfogadott gyakorlatot eredményezett ezen a területen. 

Szlovákiában és Romániában a külföldiek szabadon vásárolhatnak földet. 

Van olyan elgondolás, hogy a földet vásárlóknak magyarul kell tudni. Ez a követelmény azonban aligha reális, 

nem állná ki az EU próbáját, mert diszkriminatív jellege nyilvánvaló. 



 A birtokpolitika kérdései. 

Birtokszerkezet és birtokviszonyok 

az EU országokban 

 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9. 5.9 Sürgős agrárpolitikai tennivalók a 
földkérdésben 

A csatlakozás előtt az állam támogatásban részesítette földvásárló gazdákat. Ez közvetlen, vissza nem térítendő 

támogatás, illetve kamattámogatás volt. A cél, egyébként indokoltan, a hazai mezőgazdasági termelők 

helyzetének segítése a versenyképes birtokméretek létrehozásában, hogy a csatlakozás után feltételeik ne 

legyenek sokkal hátrányosabbak. A csatlakozási tárgyalásokon a magyar fél ezekről az intézkedésekről 

természetesen tájékoztatta az Uniót. Akkor megállapodás született a támogatások 2009. december 31-ig történő 

fenntartásának lehetőségéről. 

Magyarországon birtokfejlesztésre és birtokösszevonásra lehet állami támogatást igényelni. Évente 5-6 ezer 

ilyen igényt elégítettek ki, mintegy 3,5 milliárd Ft nagyságrendben. A sikeres igénylés egyik feltétele, hogy a 

kérelmező nem rendelkezhet 300 hektárnál nagyobb területtel. 

Az Unió egyébként nem csak versenyetikai szempontból, hanem gazdaságilag sem tartotta indokoltnak ezeket a 

támogatási formákat, sőt a közösségi jog megsértésének minősíti, és nem hagyhatja annyiban. 

Az EU Bizottság 2010-ben keményített be a földvásárlások kamattámogatását illetően. Odáig ment el, hogy az 

Európai Bírósághoz fordult annak a tanácsi határozatnak megsemmisítését követelve, amelyik néhány 

tagállamnak, így Magyarországnak is, engedélyezte a kamattámogatások 2009 évi lejártának meghosszabbítását. 

A Bizottság szerint a Tanács, mint a legfőbb döntéshozó szerv, „jogtalanul, és a rábízott hatáskörökkel 

visszaélve járt el”, mikor megadta a hosszabbítást, melyet az érintett tagállamok óriási agrárdiplomáciai 

sikernek könyveltek el. 

A Bizottság elutasító álláspontját kizárólag a tagállamok egyhangú döntésével lehet elutasítani. Végül az 

Európai Bíróság dönthet, amely tehát napirenden van. 

Ha a 2010 tavaszán megalakuló új kormány elébe akar menni a várható problémáknak, akkor elsők között kell 

módosítania a termőföld vásárlásával kapcsolatos törvényeket. Az eddig nyilvánosságra hozott program szerint 

a kormány célja, hogy minden lehetséges eszközzel megvédje a hazai birtokokat a spekulációs, főként külföldi 

földvásárlóktól akkor is, ha az Unió nem hosszabbítja meg három évvel a tilalmi időt. Az alacsonyan maradt 

földárak miatt ugyanis a magyar gazdák érdekei nem lennének megvédhetők. 

További elképzelés a nagybirtokok kialakulásának lefékezése, és a kisebb gazdaságok fokozott támogatása. A 

gazdaság növekedésével arányosan csökkentenék a támogatást. Az más kérdés, hogy ezek a gazdaságok érdemi 

integráció és szövetkezés hiányában mennyire lesznek versenyképesek a szabad piac versenyében. 

Egy fontos ellentmondást is figyelmen kívül szoktak hagyni. Annak a földtulajdonosnak az érdekét, aki 

valamilyen oknál fogva el akarja adni a birtokát. A piacgazdaságban nehezen magyarázható, hogy ne annak adja 

el, aki a legtöbbet adja érte. Ez elemi jogot sért, és ellentétben van a magántulajdon alkotmányos védelmével. 

Jogosan követelheti, hogy ha az állam nem engedi annak eladni, aki a legtöbbet adja érte, a különbözetet az 

államkassza, vagyis az adófizetők térítsék meg neki. Ez is egy érv, amelyet nem árt figyelembe venni. Egyben 

bizonyíték arra, hogy egy rendkívül érzékeny területről van szó. 

Ha úgy számolunk, hogy 4 millió hektár szántóföld van 2 millió földtulajdonos birtokában, akkor ez átlagosan 2 

hektárt jelent. Nyilván sok tulajdonosnak elemi érdeke, hogy megszabaduljon a kisebb tábláktól, különösen, ha 

a sokszor bizonytalan bérleti díj helyett egy összegben lenne szüksége a pénzre. A földpiac mesterséges 

korlátozása az ő alkotmányos jogaikat sérti. 

A törvényhozás kikötéseket fog majd tenni a földvásárlás feltételeiben. Ezek nem lehetnek diszkriminatívak, 

tehát a hazai gazdák számára is kötelező kell, hogy legyenek. Mégis vannak olyan kitételek, mint például a 

helyben lakás, a szakirányú végzettség, a mezőgazdasági termelői életvitel, bérlő elővásárlási joga, és még 

számos más is, amely mindenkire érvényes, mégis megnehezíti a külföldiek földszerzését. 

A jelenleg állami tulajdonban lévő szántóterület, sőt erdők gyors értékesítése is szerepel az új kormány 

birtokpolitikai elképzelései között. A mintegy 500 ezer hektár állami földterületet, amelyet jelenleg bérben 

művelnek, célszerű lenne még a moratórium lejárata előtt magyar gazdálkodók tulajdonába adni. Ez a hazai 

középméretű gazdaságok megerősödését szolgálná. A vásárlókat a tervek szerint akár húsz éves hitelekkel is 

segítenék, amelyekre kamattámogatás lenne igénybe vehető. A befolyt vételárból további területek megvásárlása 
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és tovább eladása lenne lehetséges. Természetesen akár a kamattámogatást, akár az állami garanciavállalást 

egyeztetni kellett az Unióval, hisz ezek az EU szerint nem EU-konform kategóriák. 

Tisztázandó, hogy a bérelt földek eladásakor milyen lehetőségei lesznek a vevőknek és a jelenlegi bérlőknek? 

Egyes vélemények szerint a vevő a jelenlegi bérlet tartamának lejárta után kerülhetne birtokba, illetve attól 

kezdve vehetné át a birtok művelését. Ez viszont nem kedvez a jelenlegi bérlőknek, mert jövőjüket 

bizonytalanná teszi, és abban lennének érdekeltek, hogy a bérleményüket kiszipolyozzák, mellőzve a 

fenntartható gazdálkodás követelményét. 

Várhatóan a földtörvény módosítása elsősorban a helyben lakókat, főként a családi gazdaságokat részesítenék 

előnyben. A családi vállalkozások akkor lennének nyerők, ha árbevételük legalább felét a mezőgazdasági 

tevékenységből nyerik. 

A támogatási rendszer átalakítása a kisebb gazdaságokat részesítené előnyben. Az EU támogatás szempontjából 

nem tesz különbséget méret szerint. Ezen az alapon csak olyan támogatás nyújtható a kisebb gazdaságoknak, 

amelyek az EU-ban is bevett gyakorlatot képeznek. 

Meg kell említeni, hogy az Unióval történt egyeztetés alapján magyar gazdák földvásárlásra 2013-ig kaphatnak 

állami támogatást. 2010-ben ez 4 milliárd forint, mely vásárlás és kamattámogatás forrását képezi. A tőkehiány 

ennek ellenére csak korlátozottan teszi lehetővé a magyar gazdák számára a földvásárlást A megoldás a 

földvásárlás mellett a bérleti rendszer korszerűsítése, biztonságának növelése lehet. 

10. 5.10 Az új kormány birtokpolitikai elgondolásai 

A 2010-ben alakuló új kormány első intézkedései között szerepel egy új birtokpolitika kialakítása. Erről jelenleg 

(2010. május) még nincsenek megbízható információk, mégis indokolt velük foglalkozni, mert a különböző 

variációk megváltoztatják a gazdálkodás perspektíváit. 

Első dolgai között szerepel az új kormánynak a külföldiek földvásárlási tilalmának három évvel történő 

meghosszabbítása. A téma nem idegen az új kormánytól. Remélhetőleg megfelelő érveket tudnak 

felsorakoztatni, hisz a hét éves tilalomban az Orbán kormány egyezett meg a csatlakozási tárgyalások folyamán. 

Az új kormány várhatóan egy termőföld jogi módosítás csomagot terjeszt a Ház elé, mely figyelembe veszi azt 

az estet is, ha a tiltást Brüsszel nem lesz hajlandó meghosszabbítani. Cél a hazai a mintegy 200 ezer regisztrált 

gazdálkodó, elsősorban családi gazdák, egyéni gazdák helyzetbe hozását tűzik ki célul. Csak helyeselni lehet, 

hogy azokat kívánják preferálni, akik hivatásszerűen dolgoznak a mezőgazdaságban, és ott keresik a kenyerüket. 

11. 5.11 „Földet életjáradékért” program 

A MNV Zrt. Folyamatosan (2002-ben először, 2010-ben ötödször) hirdeti meg a „Földet életjáradékért” 

programot. Lebonyolítását korábban a Nemzeti Föld Alap végezte. E szervezet valószínűleg visszakapja 

hatáskörét, és Magyar Földalap néven fog működni. A névváltozás is tükrözi a föld magyar kézben tartásának 

igényét. A program lényege, hogy aki földjét átadja a meghirdető szervezetnek, havi életjáradékban részesül. 

Sokan vannak, akiknek nincs öröklő rokonuk, vagy nincs akire hagyni akarják a birtokukat. Ezzel a 

konstrukcióval rendszeres havi jövedelemhez jutnak. 2010-ben 18 ezer hektár területre, 8,3 milliárd forint 

értékben vevő a NFA. Ha a beérkezett ajánlatok meghaladják az előirányzatot, akkor a benyújtók életkora 

szerint csökkenő sorrendben kötik meg a szerződéseket. 

A konstrukcióban az 55 év feletti nyugdíjas, illetve a 62 évet betöltött földtulajdonos nevezhet be, kizárólag a 

település külterületén elhelyezkedő mezőgazdasági területtel. A program erdőterületekre, illetve jelzáloggal, 

haszonélvezettel, elővásárlási joggal terhelt birtokokra nem vonatkozik. 

Életjáradék fejében az a magánszemély ajánlhatja fel birtokát, aki legalább három éve tulajdonosa a területnek. 

(Ez alól kivétel az öröklés, részarány tulajdon kiadás révén szerzett ingatlan.) 

A felajánlott terület egy és húsz hektár között lehet, értéke nem haladhatja meg a három millió Ft-ot. Az eladótól 

több kisebb földdarab csak akkor vehető meg, ha beékelődés nélküli, összefüggő területet alkot. 

Ha a felajánló többször kíván üzletet kötni a NFA-val, a területek összeadódnak, és nem haladhatják meg a 20 

hektárt, és a 3 millió forintot. 
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H a terület közös tulajdonban van, akkor a tulajdonos akkor ajánlhatja fel saját részét a programnak, ha 

résztulajdonának értéke eléri a 100 ezer Ft-ot, illetve a 20 hektárt. 

Az életjáradék alapja a termőföld értékének 1,1-szerese. A havi összeg minden év március 1-től a nyugdíjemelés 

mértékével emelkedik, és a Nyugdíjfolyósító Intézet utalja a jogosultnak. 

Ha a felkínált föld haszonbérletben van, a bérlőnek bele kell egyeznie, hogy adott esetben értékesítési pályázatot 

írjanak ki rá. Ez kockázattal jár a bérlő részére. A tulajdonos számára az a kockázat, hogy amennyiben a bérletet 

fenti okok miatt megszünteti, és a bérleti szerződés az adómentes öt éven belül szűnik meg, a 25% személyi 

jövedelemadót késedelmi pótlékkal együtt meg kell fizetnie az adóhatóságnak. 

A program jövőjéről annyit, hogy a 2010 májusában megalakuló új kormány tervei között szerepel a földért 

életjáradék program megszüntetése. 

Záró mottó: Az EU folyamatosan fejlődik, bővül és mélyül. Gondoskodik a mezőgazdaságból élőkről, a 

vidék fejlesztéséről. Ehhez azonban partnerekre van szüksége. Nem elég várni valamit, tenni is kell érte. 

12. 5.12 Összefoglalás 

A magyar földbirtokstruktúra, amely meghatározó szerepet játszik az ország agrárgazdaságában, a kis és 

nagybirtokok egymás mellett élését mutatja. Az egyébként fontos középbirtokosság jelenléte nem volt 

meghatározó. Ez nem tekinthető pozitív jelenségnek. Erős középbirtokos rétegre ugyanis szükség lenne. A 

történelmi fejlemények ezen a helyzeten nem sokat változtattak. 

Magyar sajátosság, hogy a földnek a szocialista korszakban nem volt ára, nem lehetett magántulajdonban. 

Állami és szövetkezeti tulajdon létezett csupán. Ez miatt az abszolút földjáradék nem épült be a termelés 

költségei közé, alacsonyabban tartva az élelmiszerárakat. A rendszerváltás után létrejött bérleti rendszerben a 

bérleti díjnak nincs fedezete az árakban, ezért súlyos jövedelmezőségi problémák merülnek fel. Az 

élelmiszerárak növekedése segítene a helyzeten, de a vásárlóerő ezt korlátozza. 

Magyar sajátosság, hogy gazdasági társaságok 1994 óta nem rendelkezhetnek földtulajdonnal. A termelést bérelt 

földön folytatják. Ez a takarmány biztosításában súlyos hátrányt jelent, és az állattenyésztés jelentős visszaesését 

vonta mag után, és nem ösztönöz hosszú távú befektetésekre sem. 

Fenti okok miatt a földpiac nem mozog, a földárak alacsonyak. A csatlakozási szerződésben vállalt 

kötelezettségünk miatt 2011-től a földpiacot meg kell nyitni a gazdasági társaságok és külföldiek számára. Ez 

komoly dilemmát jelent Magyarország számára, mivel jelentős földterületek kerülhetnek külföldiek tulajdonába. 

Sajnos a vita politikai, nem szakmai. A kormány olyan megoldásokon dolgozik, amelyek megnehezítik a 

külföldiek földszerzését, de diszkriminációt sem tartalmaznak. Szó van az állam elővásárlási jogának 

közbeiktatásáról. 

Ez EU nem ír elő kötelező földbirtok politikát, azt nemzeti hatáskörben hagyja. Így magyar feladat a saját 

birtokpolitika kialakítása, a magyar érdekek védelme az EU kötelezettségek figyelembe vétele mellett. 

A magyar földbirtokstruktúra, amely meghatározó szerepet játszik az ország agrárgazdaságában, a kis és 

nagybirtokok egymás mellett élését mutatja. Az egyébként fontos középbirtokosság jelenléte nem volt 

meghatározó. Ez nem tekinthető pozitív jelenségnek. Erős középbirtokos rétegre ugyanis szükség lenne. A 

történelmi fejlemények ezen a helyzeten nem sokat változtattak. 

Magyar sajátosság, hogy a földnek a szocialista korszakban nem volt ára, nem lehetett magántulajdonban. 

Állami és szövetkezeti tulajdon létezett csupán. Ez miatt az abszolút földjáradék nem épült be a termelés 

költségei közé, alacsonyabban tartva az élelmiszerárakat. A rendszerváltás után létrejött bérleti rendszerben a 

bérleti díjnak nincs fedezete az árakban, ezért súlyos jövedelmezőségi problémák merülnek fel. Az 

élelmiszerárak növekedése segítene a helyzeten, de a vásárlóerő ezt korlátozza. 

Magyar sajátosság, hogy gazdasági társaságok 1994 óta nem rendelkezhetnek földtulajdonnal. A termelést bérelt 

földön folytatják. Ez a takarmány biztosításában súlyos hátrányt jelent, és az állattenyésztés jelentős visszaesését 

vonta mag után, és nem ösztönöz hosszú távú befektetésekre sem. 

Fenti okok miatt a földpiac nem mozog, a földárak alacsonyak. A csatlakozási szerződésben vállalt 

kötelezettségünk miatt 2011-től a földpiacot meg kell nyitni a gazdasági társaságok és külföldiek számára. Ez 
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komoly dilemmát jelent Magyarország számára, mivel jelentős földterületek kerülhetnek külföldiek tulajdonába. 

Sajnos a vita politikai, nem szakmai. A kormány olyan megoldásokon dolgozik, amelyek megnehezítik a 

külföldiek földszerzését, de diszkriminációt sem tartalmaznak. Szó van az állam elővásárlási jogának 

közbeiktatásáról. 

Ez EU nem ír elő kötelező földbirtok politikát, azt nemzeti hatáskörben hagyja. Így magyar feladat a saját 

birtokpolitika kialakítása, a magyar érdekek védelme az EU kötelezettségek figyelembe vétele mellett. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit értünk földbirtok politika és birtokstruktúra alatt? 

2. A magyar birtokstruktúra történelmi kialakulása 

3. A magyar birtokpolitika sajátosságai 

4. A földárak alakulása 

5. A földbérlet kérdése 

6. Az EU birtokpolitikája 

7. A földforgalom liberalizálásának moratóriuma 

8. A földvásárlás feltételei az EU-ban 

9. Sürgős tennivalók a földkérdésben 

10. A „Földet életjáradékért” program 
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