
Ösztönzések és kötöttségek
A kormány 2OL2. iúlius l.Z-énnyűitottabe az Orczággyűlésnek a mező-
és erdógazdasági'főldek fotgalrnátólszó|ő törvényiavaslatot, kÖzismert nevén
azűirtiiato"rrerryt. ltirrt ismért, aiogszabály elsődleges célja a írnagYal. rnezőgazdaság,,

uroÁbelül a föld védelme, a bel- és külföldi spekulánsok és a zsebszerződésekben
t észty ev ők kiszúrése, valam irrt a helyben lakó, a földművelé s sel élethivat ásszetűen
fo glalko z ő rnagy at gazdák helyz etb e hozás a, ve rse nykép e s sé gÜk me g Ő rz é s e

ésjavitása a rclapia"con. A |övőben csak földműveléssel élethivatásszerúen foglalkozó
természetes szeáélyek szerezhetik meg a termőföld tula|doniogát,
azt is e gy többlé p cs ő s szűt őt b ezát ő, előzetes loLatő s ágl e ngedélye zés uán.

^z 
űi rótbt<i r"e riy olyan földfo r g al rni szab ály ozást a tö reksz ik, ame ly é rvé nye s Íti

ateinőfőld nemzeti hutá"körben tattásáhoztúződő érdekeket. A törvényjavaslat
- amint azvátható volt - sokszínű íogadtatásban részesÜlt ) a tefrezetet sokaír,
sokféleképpen érte|rnezték és éttelmezikazóta is - mondta Kurucz MihálY, azEI]ÍE
Állam- és jógtudomyányi Kata AgtátjogiTanszékének docense a II. AxiálBiatalGazda
Konferen cián, amit az AGROmashEXPO , AgtátgépShow alkalrnából rendeztek
avásátvárosban. A szakember a földtörvény-e|őkészitőbizottságtagiaként ismertette
az eredeti iavaslatot, és azokat a változtatásokat, amelyeke t az eltlűlt hat hónaP során
beépítetteÉ a tervezetbe, és amelynek tárgyalását rövidesen folytatj a aTiszteltlláz-

hallgatóságot a törvény,
lkotás folyamatába be,

^ltawa1 
Kurucz Mihály el-

mondta, hogy az első lépés a
koncepció megfoga|mazása
volt. Mivel a törvényeket az

Országgyűlés fogadja el, eb-

ből következóen a kormány-
zás felelősségét viselő politi-
kai struktúra határozza meg,
hogy mit szefetne látni egy

adott törvényben, illewe an-

nak koncepciólában. F,z a

földtörvény esetében azt je-

lenti, hogy szakítanak a jelen-

legi szabályozással ott, ahol
az a nefl7zetközí szetződés,
ben vállalt köteletzettségvál-
lalások okán, illewe a meg-

v áItozott agrárpolitikai prio-
fitások miatt szükséges.

A most tátgyalásta kerúlő
törvény a vidék társadalmá-
nak megőtzése és fejlesztése
érdekében született. Célja,

hogy a föld, mint természeti
etőforrás és termelési ténye-

ző, e\sősorban a fekvése sze-

rinti településeknek termel-
jen jövedelmet, az ott is reali-
záIődjon, így a helyi gazdák
rendelkezésére állion. Nem
taftható tovább a kizátóLag
csak a magy^í állrampolgát-
ságra, mint kivételezett jogo-

sultságra és akor|átozott bir-

tokméretre alapozott földhöz-
jutás. Ennek oka nem a kor-

mányzati szándékokban, ha-

nem az Európai Unió jogá-

ban és más nemzetközi szet-

zódesekben (p1, OECD) ke-

resendő.

Ho kell, konfIiklusokot
is vóllolvo

A közösségi jog alapján ha-

zánknak az Európai Unió
(EGT más nemzetközi szer-
ződésben részes tagállam.
mint pl, OECD) összes tagál-

lama polgára (és jogi szemé-

lyei) számáta biztosítania
kell a nemzeti elbánásl Ez a

ma hatályos földtöfvény ér-

telmében - ha érvényben
matadna - azt ielentené,
hogy miként a magyar á|lam-
polgárok alanyi jogon sze-

rezhetnek llátomszáz hek.
tárt, ez a lehetőség ugyanúgy
ját 5OO rnillió embernek is

2OI4. máius 2-átóI. !rz, ítogy
a tefmészetes személyek szá-
mát illetően a 10 milliós pi-
actóI az 500 milliós piacra
lépünk ki, önmagában még
nem jelent problémát, hang-

súlyozta az előadő. Vagyis
nem ielentene problémát ak-

kor, ha a magyar piaci sze-

replók mindeg_vike. különö
sen a kisebb termelók. sza-

bad piaci viszonvok között is

képesek lennének §ersen\.
ben maradni. tókeerós cé-
gekkel szemben is megvásá-
rolni, bérbe r-enni a terme-
léshez szükséges földeket.
(Ismert a mag}-af gazdák jő-

vedelmi helvzete. ismeft az

EU majdnem tizéves, a ma-
gyaí gazdákra hátrányos
megkülönböztetést alkalma-
zó támogatási rendszere,)

E két ténl,ező okán is -
szabad földpiac mellett - a

mag}-af gazdák, ezen belül
különösen a természetes sze-

méll,ek földpiaci versenyké-
pessége a nl,ugat-európai
versenltársaikkal szemben
több mint kétséges. (Aki el
szefetne mélyiilni ebben a

témában, vizsgáIja meg, ele-

mezze a magy^í termelők-
nek a mezőgazdasági termé-
kek piacán való versenyké-
pességi gondjait vagy péIdá-

nak okáért Budapest belvá-
rosában az ingatlantulajdont
szerzők megoszlását - tette
hozzá kérdésünkre az eIő-

adó.) A termékpiacon tólük
sokkal iobban támogatott
nl,ugat-európai agtátterme-
lókkel kell árversenyben ma,

radniuk. Az ingatlanpiacon
az 5-Gszoros |övedelemkü-
lönbségek miatt maradnak
alul gazdagabb versenltársa-
ikkal szemben, A korrekciós
mechanizmusok beépítésé-
nek tehát nem bezárkőzási,
nemzeti hevületű, hanem
tisztán gazdasági okai van-

nak. Ezért ésszerű az a szabá-

lyozási kiindulópont, hogy a

magyaí földművesek jöve-

delmi okoknál fogva olyan
bátrányban vannak a külföl-
di befektetókkel szemben,
hogy minden jel szerint le-

maradnának vagy legalábbis
lemaradhatnának ebben a

földpiaci versenyben.
L v áltoztatás szüksé gessé-

gét az is indokolja, hogy a jo-

gi személyeknek ésszerú in-
dokokon túl nem lehet telje-

sen eltéró szabílyozást adni
a természetes személyeké-
hez képest. A jogi személyek-
nek is hozzá kell jutniuk a

földhöz, Ebból viszont nem
következik, hogy minden te-

kintetben megegyező e|bá-

nást kellene biztosítani.
Amennyiben azonban a jogi
személyek mindenféle meg-

kötés nélkül hozzáférhetné-
nek a földhöz, különösen an-

nak tula|donához, akkor be-
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fektetési alapok, tókebefek-
tetési táfsaságok, csak és tisz-
tán tőkebefektetést keresó
jogi személl.ek is földtulai
dont vehetnének.

- Önmagában ez nem baj,

nem fossz. hangsúLyozta az
előadó. - Baj akkor van,haa
mag},ar föIdpiac szereplői -
egy látszó|ag azonos piaci
helyzetben - emiatt kiszorul-
nak a piacról, A föld nem
sokszorozhatő, a piacra pőt-
lólagosan nem vihetó ter-

mék, mert nem munkatef-
mék. Aföld - természeti meg-
határozottsága és korláto-
zottsága folytán - termelési,
tőke, hatalmi monopólium
tárgya lehet.

Mindennek akár előnye is
lehetne a mező gazdasági ter-
melést nem folytató, csak tó-
kefelhalmozást remélő föld-
tulaidonosok számára, hi-
szel\ az emelkedő árak mel-
lett vagyoni értéket realizáI-
hatnak a mát megszefzett
földtulaidonban, Elidegeni
tés esetén magasabb iövedel-
met érhetnek el, ami lendíti
a földpiacot, a hitelezést.

Ezt - az előadó szerint vi-
szonylag primitív - közgaz-
daságinak alig nevezhető el-

méletek is hevítik, amelyek
szerint ezáIta| a földhitelpiac
is megélénkül és pótlólagos
finanszírozási forrást tefemt
a mezőgazdaságnak. Ilyen
szép, idilli következmények
mellett senkinek sem iutna
eszébe kötött földforgalmi
rendszert fenntartani. Nl,tt-
gat-Európa államaiban mégis
meghatározó a kötött föld-
forgalmi rendszeq a szabad
földpiac kivételes jelenség.

A kormány tehát helyesen
vá|asztott, hangsúLyozta az
előadó, amikor úgy döntött,
hogy ha kell, konfliktusokat
is vállalva, de - összhangban
a közösségi jog adta célokkal
- a vidék, a magyarországi
vidéki térségek felemelése,
bennük a földművesek ter-
melési és jövedelmi érdeké-
ben minden eddiginél iob-
ban beszűkíti a földhöz jutás
lehetóségét azok számára,
akik a földön nem akarnak,
vagy nem tudnak saiát fele-

lősségükre mezőgazdasági
termelést folytatni. Mindezt
úgy, hogy a nemzetkőzí szer-
zódésekben vállalt kötele-
zettségek mentén halad. Eb-
ből ugyanis számos előnye is
van a tefmelőknek. például
a megemelkedett támogatá-
sok, piacbóvülés okán.

A KAP új rendszere elsód-
leges prioritási célként fo-
galmazza meg a r-idéki tér-
ségek feilesztését. ezen be-
lül a nagytermelók íámoga-
tási szintjének csökkenté-
sét, a foglalkoztatásí képes-
ség beépítését a támogatá-
sok mértékébe. a környezet-
kimé|ő termelés kör,etelmé-

ki, mindenfajta megkülön-
böztetés nélkül. A kertes
mezőgazdasági övezeteken
belül fenntartia a tulaidon-
szetzés szabad rendszerét,
mennyiségi korlátokkal.

A;'avaslat a jogi személyek-
re fenntartja a korábbi tu-

lajdonjogszerzési tilalmat, de
nagyságrendileg is étzéke|-
hetó ellentételezést biztosít
a f öldhasználati jo goknál.

A tulajdonszerzés korláto-
zásának fenntartását a jogi
személyek esetében ésszerű
indokok is alátámasztják: a
jogi személyiségek képesek
önmagukat megsokszorozni,
míg a természetes személyek

vetlen és közvetett tulajdon-
lással szerezhet hatalmas
földtulaidont, ígtr, nemcsak
megbatátoző, de másokat ki-
zárő szerep|ővé léphet eló a

földpiacon - ahonnan aztán
nem lehet kirakni.

A földhasználati jogok vi-
szont idóben elenyésznek,
ígv nem alkalmasak közvetle-
nűl a monopolhelyzetek ki-
alalátásáta. A szabályozás
ezért a jogi személyeknél
akár az 1200 hektáros, vagy
azt is meghaladó birtokok ki
alakítását és működtetését is
megengedi, különösen az ál-

lattenyésztési szektorban, a

nagyobb ar ányú f oglalkozta-
tást váIlalók körében. Az
l2oo hektáros mérték sem
véletlen. A KAP 2o14-tőlvár-
ható reformja ennél a birtok-
méretnél kezdi el csökkente-
ni a támogatásokat. A haszná-
lati maximum körülbelűl
kétszerese a tulajdoni maxi-
mumnak (500 ha).

Egl,es vélemények szerint
a szabályozást nem mennyi-
ségi eszközökkel kellene
megoldani, affa ott vannak a

pénzügyiek, és azok megfe-
lelóbbek, kevésbé durvák. E
nézet szereplóinek kedvenc
eszköze aföIadó. Nagyon tet-

szetós megoldásnak túnik:
minél több a földmennyiség
vagyonként, annál több adót
kell fizetni, s ez az úgyneve-
zett köNet ett közgazdasági
szab áIyozó r endszer m aj d visz-
szataítja az érintetteket a mér-
téktelen tulajdonfelhalmo-
zástőI.

Akik azonban ismerik az
adórendszer hatékonyságát,
azok pontosan tudiák, hogy
az adőzás bevezetése ellent-
mond a támogatási logiká,
nak. lyzért tizet az európai
közösség támogatást mező-
gazdasági termelőinek, mert
a jövedelemolló miatt más-

ként nem tudja fenntartani
ezt a terrnelési ágazatot. Ha a

támogatás egy t észét azonnal
el is vonjuk adő fotmájában,
akkor fölösleges támogatást
adni. - Nem látok aziparban
és kereskedelemben olyan
módszert. hogy a termelési 1
tenyezoKet 

's 
megaoozta,o.n. P

L Kurucz Mihály : Ny ugat-Európ áb an is meghatározó
a kötótt földforgalmi rendszer

nyét. Mindezt a földforgalmi
törvényjavaslat is beépítet-
te. Ezétt nem támogatia az
elóbbi európai közösségi és

m^gyr agtárpolitíkai célo-
kat nem szolgálő, mezőgaz-
dasági termelést nem folyta-
tók földszerzését, Ennek ér-

dekében, gépkocsivezetői
hasonlattal élve úgy fogal-
mazhatunk: ha kell, a fenti
célok érdekében két lábbala
féken - mondta Kurucz Mi-
hály A fékezés azt is jelenti,
hogy a tervezet kétfelé oszt-
ja a földpiac szereplőit, föld-
művesekre és földművelést
nem fol1,tató természetes és

|ogi személyekre. Az utóbbi-
ak esetében a termelés he-
lyét jelentó áItalános mező-
gazdasági övezetekre tulaj-
donszerzési tilalmat mond

ezt - ma még - nem tudják
me gtenni. Egy r észsr énytár sa-

ság, egy kft. akáf húsz, har-
minc, neg;ven társaságra is
szét tud válni, és ha fejenként
mérj ük, ez húszszor, harminc-
szof, neg},venszer annyi föl-
det jelent. Ez pedig, mivel a

föld korlátozott mennyiség-
ben rendelkezésre álló ter-
mészeti eróforrás, monopó-
liumok kialakulásának lehe-
tőségét hotdozza magában.
Van tehát ésszerű magyará-
zat:, a jogi személyeket azért
kell kizárni a tulajdonszer-
zésből, mert egy és ugyan-
azon személy a jogi szemé-
lyek útián (egyéni cégek hal-
maza, közvetett tulajdonú
társaságok, többségi befo-
Iyás alatti cég, széwál'ás, kivá-
lás stb.) többszörözötten, köz-
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A kormány által elfogadott és az Országgyűlésnek be-
nyúitott tervezetben a helyi földbizonság véleményező
testüIetként került megh atározásra. EbUőI kovrttrcXen
nincs vÉtóioga, és mivel szakmai érdekképviseleti n}o..
másrá kibóvtilt a hatásköre , az ajánllsának nem utolsó
sorban társadalompo.| itikai ereje van. Civi] szervezetké n t

l ryJ.$|Íi ;.emiarytfjtjél€nt;hógyazenge-
.:r§ar tása elteaéré - még eJutasíthat
:.é, r .ÁföIdbizottság csakolyan tartalmú
nyilatkozatot adhat ki" hogy egy adásvételt támog arr*vaw
,nÉm, Bífó§áglelött esak az engedélyezó hatóság batároza-
ta leéz megtámadható. A módosírási iavaslatoknál kiala-

:,l<ult egf erőtelies,v.éle.qlé,ny arra, hqglr ez,a vétó|og is
megielenje=n *:förv€{lfun. Erről a ruagp!á!,,§rg!á§gy{|é5
,döatrn*id:

hogs, ezáltal is növeljem a

költségeket. A Magyarorszá-
gon 2008-ban IMF-megálla-
podással vállalt, bevezetni
ten-ezett ingatlanadó alól is
mentesültek volna a gyárte-
lepek. mint ingatlanok
hangsúlr-ozta az előad,Ó.

Emellett éppen azokon a

területeken. ahol természeti
monopóliumokat lehet fel-
halmozni. önmagában nem
segít az adó. mert a terheit át-
bár itják a f ogt asztó r a. A föld-
adó, mint költség, azonnal
hat r-iszont a kisebb iövedel-
mű fóldtulaidonosokra, akik-
kel szemben a koncentrált
föIdhasznáIati monopóliu-
mok egr-ébként is leszorítják
a haszonbérleti díjakat, nem
válla|ják át feltétlenül a föld-
adót. Mindez szinte azonnaI
földeladási hullámot vált ki -
amely földeket aztán termé-
szetesen és általában a kon-
centrált monopóliumok sze-
reznek meg. Az adóztatás te-
hát nem ielent visszatartó
erőt. Magyarországon éppen
ilyen a helyzet, körülbelül
kétmillió földtulajdonos van,
akiknek földtulajdoni átlaga
2-3 hektár között mozog. A
föIdhasználat átlagos terüle-
te körülbelül 400 hektár, de
az 1000 hektár fólötti me-
zőny birtokolja a főIdek 4O
százaIékát.

A földműves

A magyar kormány nem kí-
vánja a kisjövedelműek adóz-
tatását, nem akar ingatlan-
adőt, így föladót sem beve-
zetni. Nem ezt a megoldást
választotta, maradt a föld-
mennyiség korlátozása mel-
lett, Ehhez rendel kiegészitő
jövedelemadóztatást a ha-
szonbérleti díj, illewe a más
célú földhasznáIatból befo-
lyó extrajövedelem megadóz-
tatásáyal, A haszonbérleti díj-
ból származő jövedelem sem
adózík 5 évet elérő haszon-
bérlet esetén.

Előbbi megfontolások és

a földművesek termelési ér-
dekei r-édelm ében kizár óIag
a mezőgazdasági tevékeny-
séget végző természetes sze-
méll-ek - akiknek egyéb-
ként egr- 500 milliós piaccal
kell szembenézniük - sze-
rezhetnek a jóvőben, az űj
törvény hatálvba lépése
után földtulajdont.

Indokolt kivételek teszik
rugalmassá a rendszert, így
az öröklés, a közeli hozzátar -

tozók közötti átruházások, a
birtokösszevonások minden-
ki számára fenntartiák a sza-
bad földtulajdonszerzés le-
hetóségét. Nincs ésszerű in-
dok nélküli szabáIy.

Így született meg a föld-
műves fogalma, ami az elő-
adó szerint nagyon jó hordo-
zószöveg, hiszen a törvény
körül kialakult szimbolikus
politikai küzdelemben jól vi-
hetó politik^i tematizációt
sejtet. Ismert a régi mondás:
azé a föId, aki megműveli. A
földműves esetében pedig
ez a fogaImi magyatázat még
illeszthetó is.

Ki lehet földműves? A fo-
galom meghatározására na-
gyon sok ajánlat érkezett. Az
eglik ilyen, hogy minden re-
gisztrá|t mezőgazdasági ter-
meló természetes személy
akit az NíVH nyilvántafiesba
vett, van székhelye, telephe-
lye vagy üzeme, és igazolni
tudia, hogy m ező gazdasági te-
vékenységet végez. Erre szü-
letett meg a földműves fogal-
ma, amelybe - ugyancsak az
agrárpolitika döntéseként -
beépült három elem (amit a

köznyelv mondjuk igy, ter-
mékeny félreértésként, meg-
b éIyegezv e, kasztre ndsze rnek
biv): az óstermelő, egyéni vál-
lalkozó és a családi gazdaság.
A jogi személyeknek és csalá-
doknak rendelkezésre áll még
a jogi személy nagyizem aIa-

pítása is, de ott eltúnik a föld-
tulaidon-szerzési képesség.

Ez az agrárpolitikai dön-
tés a tulajdon és a hasznáIat
esetében a következó rend-

l,r_fi lit{]1,1]: 
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e, roldcserék, a birtokösszevonási önkéntes földcse-
rék, adásvétel ek meglailónböztetett rám ogatást kapnak
az űj ówényben is. Ezeken a címeken a nem föIdműve-

',:sek is tulaidont szelezh*t4ek, hiszen sz,é§§ierűen saol-
gália a iobbanművelheú egységes birtoktestek kialakttá-
sát. Ezt támogatja a kamattámogatás rendszere i§, amit a

,] kÖ_,zÖ§§egi iog]§.mc§pnsed.; fu€at mógeg}. ideig.] ltt éf_

',',4iilrye vita al Úit'tiá,Uizot6a§é;a tanács,között, amely
,,!g$4n az, bíróságÉs,iütótt, As,flalt érdekében,
hogy a mezőgazd,asági ésszerűség mellett legálisak legye-

,|§,§§leuata.íó.l,§§_ér€h:lai*lhaszo,nbérletetkínáItaf elaz
eredeti teryezet, ami késóbb módosult. Így pádául vetó
magtérmesaés esetén az indokolt földhasználatokra a

.;.'Xxátiahlifa.tdesere !é.hetőségét kínátja. Áionbá, rndg:6}-
döntendó kétdes, hogy ez bővül-e, és ha igen, mi_lyren

,: :,,; §,A,lákókefu,;uqgy. a cé,8 §á.d§he:W; §ómít a tula|-'

"ni,i,eoit *,n*i n,lakáshoz, de,,a,
földműveshez is, Így hetyben lakónak tekinthető a föld-
műlcs ott is, ahol a birtokközpontia van, még ha ott nincs
is beielentve-
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szefbe osztia be a földhöz ju-

tás lehetőségéc őstermelők,
önfoglalkoztatók e§etében
50 hektáros birtokmaximu-
mot elJapit meg, függetlenül
attól, hogy az tulajdon vagy
haszná|at. Aki ennél nagyobb
birtokon akar gazdálkodni,
annak meg kell változtatnia a

termelói minőségét, amire
az e gy éni v áll'alkozó i, ill ewe a

családi gazdálkodási forma
kínál lehetóséget,

A törvény preferencia-
rendszerében a családi gaz-

daság került középpontba,
de nincs olyan termelói kör,
amely ne kapna ösztönzést.
Egyfelól az állattartál másfe-
lól a kiemelt foglalkoztatás,
az ökogazdálkodás, a pálya-
kezdő gazdálkodók megkü-
lönböztetett támogatása jóI
illeszkedik a tátsadalmi kőz-
érdekhez, de azEU agrárpo-
litikai céliaihoz is. A családi
gazdaságot működtető gaz-

dálkodó család tagjalhoz 5OO

hektáros tulajdoni és birtok-
maximumot rendelt a tör-
vényjavaslat. Ahogy az eIő-
adó fogalmazott, a kormány
koncepcióia szerint egy 15-
20 éves középtávú rendszer-
ben a családi gazdasígot aIa-

pitő vállalkozások, a helyben
lakó gazdák munkateremtó
és helyben jövedelmet ter-

meló középüzemei lesznek a

maqyar mezőgazdasíg zász-
lóshajói.

kibékíthetetlen
ellentétek

Ahogy azvárható volt, óriási,
szimbolikus politikai, gazda-
sági és egyéb szinteken folyó
vita alakult ki a nagyüzemek-
kel kapcsolatban. Sokan,
sokféle szempontból és igen
hevesen közelítették meg a

kérdést. Az egyik az úgyne-
vezett tefmelési t"ényezőre
koncentráló megközelítés,
amely - az előadó vélemé-
nrr szerint is helyesen - a

földet az agrárium termelési
ténvezójének tekinti. ami a

gépekkel, berendezésekkel
és szakemberekkel együtt ér
valamit. ehogy ezek kialakul-
tak és működnek, ahhoz ne

nyúljunk hozzá, azaz a status
quo-t a tÖrvény ne érintse,
ne a fóldpiac oldaIáróI fogja
meg a gazdasági egl-ségek
működését, kialakulását, to-
vábbfejlódés ét. Hibátlan ez a
logika, csakhogy a föld korlá-
tozott mennyisége folr.tán
más szereplők helr-zetbe ho-
zása nem lehetséges a föld
egy meghatározott részének
elvonása nélkül. Emellett a

saiát felelósségre termelés, a
vidéki középosztál.s- megte-
remtése nem lehetséges csak
bérmunkásokkal. különö-
sen akkor, ha az egr-síkú ter-
melési szerkezet okán eró-
teljesen csökken a nagriize-
mi szféra foglalkoztatási ké-
pessége.

Ezzel szemben felmerült
egy rendkíriil erós társada-
lompolitikai igénr: amel1, el-
sősorban a hatalom ténl,ező-
jének tekinti a földet. A föld
ugvanis a politikai szuvereni-
tás mellett a helyi társada-
lomban a hatalom hotdozójá-
nak is tekinti a nagyobb föld-
tulajdonost is. Eszerint Ma-
gvarország nem engedheti
meg magának, hogy miköz-
ben falvai nagyrészt elöre-
gednek, elnéptelenednek és

nagy a munkanélkűliség,
eközben néhány nagyv állalat
színte kizár ólagos használat-
ba és tulajdonként szerzi
meg a földeket, és a vidéktől
teljesen függetlenül folytat
rajta rendkívül magas szintű
árutermelést . Ezért vonná el
tólük a földet, szabdalná szét
óket. Ennek a megközelítés-
nek a hívei a 3oo hektátnál
nagyobb gazdaságokat sem
tűrnék el, sót, a jogi szemé-
lyek gazdálkodási lehetősé-
geit is korlátoznák.

Ennek az úgynevezett nem-
zeti §zuvefenitást féItő i.rány-
zatnakvan egy radikális mag-
ja is, amely előte tematizálta
politikailag a földtörvényt,
és csak a magyaí állampol
gároknak tenné lehetővé a
földszerzést, függetlenül a

termelési képességtól, moti-
váltságtól, A csak nemzeti el-

vű szabályozás agrárpolitikai
oldalról nem ad ésszerű ma-
gyarázatot, ugyanakkor a ma-

gyar ál|ampolgárság is vi-
szonylag egyszerűen, sót,
visszaélésszerűen is meg§ze-
rczhető.lóllátszik ez a nagy-
befektetóknek adott kedvez-
ményekben szeíte a világon.

Egy másik, a földet, mint
természeti tényezőt vizsgáló
it ányat szerint azér t kell et ő-

síteni a kisebb gazdaságok
szerepét, a természet- és kör-
nyezetvédő termelési módo
kat. hogy az egysíkú és körnle-
zetromboló, csak gépesítésre
szűküló alapanFg-tefmelé§
helyett munkaigénye s gazdáI-

kodást fol1-tassanak. Ez az
irán.:zat a kisgazdaságok mun-
kaintenzív termelési szerke-
zetét r észesítené elónyben.

- A földdel kapcsolatban
tehát nagyon sokféle megkö-
zelités létezík, de ezek elbe-
szélnek egymás mellett. Bár
a politika szintjén megpró-
bálják homogentzálni e né-
zeteket, ezek az álláspontok
nehezen kibékíthetők egy-
mással, hangsÚlyozta Kurucz
Mihály

Akodólypólyo

A magyar agrárpolitikai kon-
cepció szefint a termőföld
egyfelól a politikai szuvefe-
nitás hofdozóiaként, másfe-
ló1 termelési tényezóként és
egyidejűleg természeti erő-
forrásként nyer meghatáro-
zást, ezért zárjaki a tulajdon-
szerzésből a jogi személyeket
és ezért határoz meg tulaj-
donszerzési maximumot" föld-
hasznosítási kötelezettséget,
jó környezeti állapot fenntar-
tására kötele zettsé gv á|Ialást.
Termelésitermészeti er őfor-
ús tényező volta pedig ab-

ban jelenik meg, hogy a re-
gisztráltgazdákhoz köti a ter-
móföld for galmazását. Hogy
e cél megvalósuljon, a kon-
cepció értelmében négyszin-
tű szűrőrendszeft építene ki
a jogalkotó.

Az elsó szűrő,. a szetzőóé-
sek nyilváno sságr a hozatala.
Ez nem teljesen újdonság,
hiszen az adásvételt és a ha-

szonbérletet eddig is nyilvá-
nosságra kellett hozni a jegy-

ző útián. Ezt követően azon-

ban minden szerződést nyll-
vánosságra kell hozni. a ja-

vaslat szerint harminc napig
kell kint lennie a községek
hirdetőtábláján, Ez a hat
minc nap arra lesz jó, hogy
az eIővásárlási és elóhaszon-
bérleti jogosultak megtehes-
sék nvilatkozataikat, illewe
beléphessenek az eladő és a
r-evő. a haszonbérló és bér-
beadó közötti szerződésbe.

A szúrórendszer második
elemét a helr,i földbizott§ág
jelenti, Az előadó itt hívta fel
a fiatal gazdák figyelmét ar-

ra, hogy a helyi földbizottság
megsr á|asztásához r egísztr ál-
tatniuk kell magukat a jegy-

zőnél, hiszen annak tagjait
kizátőlag az erre a célra ma-
gukat bejelentő, íegisztíált
gazdátlkodók fogják megsá-
lasztani. Ez fontos, meft a
földbizottság minden tef-
mőföldre iránlrrló jogügylet-
rő1 véleménlt mondhat, így
arról is, hogy birtokpolitikai
szempontból kívánatos-e,
hogy a földtörvény vaw 

^biftokpolitika céljainak meg-
kerülését cé|ozza-e, illewe
arra is alkalmas, hogy saját
gazdatársada|mín mozgósít-
sa: éljen elővásárlás| e|őha-
szonbérleti jogával.

Harmadik elemként a ma-
gyat állam a Nemzeti Föld-
alapkezelő Szetvezet útján
még egy szűtőt hoz létre. Ha
egy szerződésben a kor-
mányzati agrárpolitikát ve-

széIyeztető piaci szerepló fel-
lépését tapaszta|ja vagy bir-
tokpolitikai célokat veszé-
lyeztető, spekulatív földszer-
zést, nemkívánatos koncent-
rációt sejt, hatvan napjalesz
az NM-nak arra, hogy gyako-
rcIia elővásárlási, adott eset-

ben elóhaszonbérleti jogát.

Ennek természetesen költ-
ségvetési vonzata is lesz, hi-
szen effe a céIta folyamato-
san rendelkezésre kell álljon
az a pénz, amellyel képes le-

het megakadáIyozni a birtok-
politika céliaitól eltéró föld-
piaci szereplők főIdszerzé-
sét. Az á|lam azonban nem
válhat végleges földtulajdo-
nossá és fóIdhasználóvá, az \
igy szerzett földet nyilt pá- ?
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Osztönzések és kötörrségek

ly ázatokon v isszajvttatja a f o í-
galomba. Azonban az ál7amot
már nem köti a tervezet által
előírt nyilvánosságrahozatali
kötelezettség és a helyi föld-
bizottságok rendszere.

A szűrórendszer záróele-
me a hatósági engedélyezés,
amely nem a földhivatalok
dolga, hiszen ők regisztrativ
hatóságok. Mindemellett fenn-
marad a földhivatalok azon
fe|adata, hogy a törvénysértő
szetződések, hatősági hatá-
rozatok esetén igénybe ve-
gyék az ügyészség közérde-
kű jogorvoslati eszközeit,
amit a javaslat megerősít.

A hatósági engedélyezés
é s a me gelő ző szűr ők b eveze-
tésének vanhátránya is, álta-

luk megnó egy szetződés te-
tő alá hozatalának ideje, az

előadó számitásai szetint a

tulajdonszerzésnéI iogviták
e§etén akár négy hónapot is
igénybe vehet egy-egy szer-
ződés rcalizálása. Nincs ez
máshogy ott, ahol ahatósági
engedélyezés és az e|ővásár-
lási jogok kiterjedt rendsze-
rét lrevezették. Nem vélet-
len, hogy a haszonbérletek-
nél egy ettől gyorsabb rend-
szer épül ki Ez azt jelenti,
hogy a szerződés megkötésé-
tő| számitott rövidebb idó
után derül ki, kié lesz a föld-
használat.

Természetesen ezeket a

lépéseket is sokan vitatják,
feltéve a kérdést: ha valaki el
akar adni valamit, abba mi-
ért szóI bele egy földbizott-
ság helyben, az|Jtán az á|lam,
és miért próbálja másnak el-
adni? Erre az előadó szerint
az aváIasz,. ha a föld csak ter-
melési tényező és nem mo-
nopolizálható, akkor ez való-
tlan értelmetlen. Ha viszont
elfogadjuk, hogy a föld mo-
nop olizálható természeti té-

nyező, és igy az intézkedés
céIhoz kötött, akkor lehet
jogszerű. Ez a cél pedig a bir-
tokpolitika,

Az előadó önkritikát gya,
korolva kitért arra is, hogy a

fiatal gazdálkodók nem je-

lentek meg külön csoport-
ként a törvénytefvezet beve-
zetőjében. Mint mondta.
úgy gondolták, hogy az ős-

termelővé, egyéni vállalko-
zóvá, családi gazdálkodóvá
víiás, a jogi személy alapítá,
sának lehetősége megterem-
ti a fiatalok bekerülésének
lehetóségét. Ezért", az érdek-
képviseleti észrevételekre
reagá|va, késóbb megalkot-
ták a pá|yakezdő gazdáIkodő
fogalmát, amibe azonban
nem csak a fiatalok, hanem
az idősek is beletartoznak,
Mindenki, aki be akar lépni
a piacta, de korábban nem
v olt mező gazdas ági termel ő,

2O hektát földtula;'don vagy
haszonbérlet erejéig egy meg-

különböztetett rendszerbe
keril, azaz nem kell igazol-
nia, hogy regiszttált mező-
gazdasági termeló, hogy
székhelye vagy telephelye
van az adott területen, ha-

nem egy koncentrált földtu-
lajdonnal azonna| beléphet
a termőföldpiacra.

kivételek

A szűkitő tényezőknek meg-
lett az eredménye: elindult a

kivételek bővítése, Azonban
ezt próbálták úgy megtenni.
hogy nem a kivételek számát
növelték, hanem a földmú-
ves fogalmát bóvítették. Így
kerültek bele többek között
a méhészek és az etdőgaz-
dálkodók. Ennek az előadő
szerint ésszerű oka van: aki
valamilyen szetvezetnél te-
gisztrá|va igazolhat óan me-
zőgazdasági tevékenységet
végez, az földművessé válik,
és bekerül a földtulaidont
szetzők pr ef er ált csoportj á-

ba. A másik kivétel a meglé-
vó földtulajdon mozgatásá-
hoz kapcsolódik. Igényként
merült föl ugyanis, hogy a

közeli hozzátartozók körén
belül szabadon áramolhas-
son a föld, anélkül, hogy va-

laki földműves lenne. Meg-

marad a kivételes szerzés Ie-

hetósége az erdőbirtokossági
társulatok tagjainak. hiszen
közülük csak az etdőgaz-
dálkodó fog beférni a föld-
műrrs fogalmálba. Ezétt er-
dótulajdonlásra, erdótelepí-
tésre kiielölhetó földtulaj-
donra a birtokossági tagok
bárhol szerzóképesek lesz-
nek, L-gl,anez lesz ahelyzet a

hegr-községek tagjainál a

szólóingatlan r a, ha az termó-
helvi kataszterben nyilván-
taftott és szólóhelyi tefmesz-
tésre kijelölh ető. Bát ez a két
csoport á|ta|ában nem föld-
műves, a teri.ezet szerint
mégis alkalmassá válik tulaj-
donszerzésre. Nag.v vita után
megmaradnak az egyházak,
tulajdonszerzésük oka azon-
ban célhoz kötött lesz, Ez le-
het szociális foglalkoztatás,
mező gazdasági szaL<képzé s.

visszterhesen azonban nem
szerezhetnek tulajdont, csak
ahogy eddig is, ajándékozás-
sal, tartási és életjáradéki
szerzódéssel. Az önkormány-
zatok és az áIIam tulajdon-
szetzése birtokpolitikai és
szociálpolitikai célokra kor-
látlanmarad.

Kötelezettségek

A makropolitikai célok után
felmerül a kérdés, miként
áramoljon a föld a földpiac
(ha van ilyen egyáltalán)
egyes szereplői között? 

^zelőadő szerint a szabáIyozás
az eltétő érdekek bálójában
kissé kazuisztikus lesz, hi-
szefl a teívezet jócskán be-
szűkítette a potenciális ala-

nyok számát, miközben szá-

mos kivételt ad, a kivételeket
pedig végig kell kísérnie. A
szerzésltez ráadásul, akár tu-
lajdonra, akár haszná|atra
iránl,ul, mindenkinek föld-
hasznosítási kötelezettséget
kell vállalnia, mégpedig sze-

mélyesen. Ennek elmulasztá-
sa igen súlyos bírsággal jár,
aranykoronánként húszezer-
szeressel. Ebben a tekintet-

ben a tórvény a mostani kon-
cepciót viszi tovább, neveze-
tesen azt. hogy amit atagá||a-

mi állampolgárainak felki
nált. azt most mindenkinek
általánossá teszi. A szerzés
további feltétele. hogy hasz-
nálat és tulajdon esetén is kö-
telezettséget kell vállalni a

helyes mezógazdasági és kör-
nye z eti állap o t f enntaí tás áí a.

Ez a két utóbbi szűrő bizto-
sitja azt, hogy aki mindent
megígér, de semmit nem taft
be, bírságolható legyen, Ha
tehát valaki csak és kizárólag
tőkefelhalmo zás céljáb ől sze-

rez földet és semmilyen sza-

bállt nem taft be, annálabir-
ságolási rendszeren keresz-
tül gyorsan megjelenik avég-
rehajtó és e|áwerezi a termó-
földet. Ezek a kötöttségek a

képzett és motivált gazdálko-
dók, mint a magyat földmű-
vesek és nagyüzemek számá-
ra nem jelentenek gondot,
Ehhez társul minden jel sze-

rint 2OI4-től az EU szigorú
támogatási rendszere is,

amely mintegy 80 eurólhek-
tárt a környezeti célkitűzé-
sek vállalásához és megvaló-
sításíhoz köti, és az alaptá-
mogatást is várhatóan meg-
vonja, ha ezek a vállalások
nem teljesülnek. A törvény-
tervezet itt is a közösségi jog

várható céljai mentén adsza,
bályokat. A kötelezettségláI-
lalás kötöttség, az ehhez kö-
tött jövedelem támogatás ösz-
tönzés,

- Mindaddig tehát, amíg
közpolitikai cél, hogy a föld
termelési és természeti té-

nyezőként mindig a gazdák
rendelkezésére álljon, s mind-
azok, akik nem képesek ter-
melni, megvíljanak tőIe;
ugyanakkor kizátja azokat a

vefsenytáfsakat, akik veszé-
lyeztethetik a magyar gazdál-

kodók földhöz jutását, addig
ez a meredek hegymászást
idéző akadálypálya fennma-
radhat - záfta előadását ku-
rucz Mihály

Bárdos B. Edit
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