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A ktilfitldi tcike magyarorszagi termcifo ldszerzeset korldtozo,kcitelezci kc)zcissdgi normdkat kiiktatta dz, hogy a belsri jognem vette 6t Tdrsuldsi szerzcides (Europai -tvte 
gallapodas:EM) 44. cikk g. pontjanak intezmeny6t. Elepes egyr esztjog_alapja lett a lcdlfoldrcil (tcikeb eruhinoterrg irhnyitott, korlatlanmerehi, ffidwarotszagi nagybirtolai zem letesft6s6nek, m6s-t6srt, ezzel zold utat kapott a iogeltenes tdwldi /tildtulajdon-szerzdsek,, zsebszerzcidesekkel " val6 megalapozdsa.22a

Az Ftv /\ldhaszonberleti intezmenye megal apozta a nagy_birtok korlatlan iizemmeretet, amety - apiaci ,rrr.plctk jog-egyenlcis6g6nek es a verseny szabadsaganak alkotm6nyosalapelv6t iittorve - rin. termerteki kivdlts?Eot adott a gazd,a-sagi tarsuliisok 6s a szovetkezet resz6rr.iis-- 
-e\.,

Az Ftv - mivel a ktilfbldi mag6nszem6ly 6s jogi szemely ter-mcifoldre 6s vedett term6s zeti teniletre valo tulajdo nszerz6-set megtiltotta (7 - $) - a semmiss6gi ok eszlelese es a telek-konyvi bejegyzes megtagadasa alapj 6n latszatvedelntet veze-tett be a iogellenes kiilfdtdi fc;ldiirz^sek kizdrdsqra. Ez azintezm6ny azonban egyreszt, eleve alkahn atlan volt a tila-lom ervenyesitesere, m6sr6 szt, az 6llami gazgatdsi 6s aztigyeszsegi gyakorlat addig sem jutott el, hogy felta rja az er-venytelen iigyletkot6seket, 6s azokatszankciondlja. (Tanka,2000: 223-224' o. es uci. 2001: l2l-127. o.) Emiatt szelesskdlaia alakult ki a1 olyan iogtechnikaknak, amelyek - ny{t-tnn' vagy reitett mo.don - atgazultak a tcirvertyi tilalmon eiskiterjedt foryamatta fejrgszrirrrk a kiit/ilrdi magdrt_ 6s jogi
s z e m d ly e k fd I ds z e rz es e t .226
Az Ftv jogintezmenYer, rendszerint, m6g a kote lezoerv6nyti
uni6s szabalyt sem alkalmazzdk,, lta or-o gtobdlis agrartdkedrdekdt sdrtert,' Ez az rntezmenyi elkotelezettsege nemcsak6rdeks6relem, hane nt iogellenesseg is, amely egfoldalu h6t-rannyal sujda a floldpi ai hazai rrJr.pi ort.-',

Horyan lehet Magyarorszdg ftildje a magyarsdg6?

(A nemzeti 2rdekti foldprogramrol)

A polg6ri korm6ny 201I -ben foldprogramot es ( l0 eves idotevf)
nemzeti vid6kstrat6 giirt dolgozott ki, amelynek r6szben a t6rsadal-

mi vttila folyik, r6szben a rajuk eptilo jogalkot6si folyamat is
megindult a szakmai mtihelyekben. Ehhez k6pest, mi lehet az al-
tatim felvazolt nemzeti fttdprogram celia? 228 Semmik6pp nem

az, hogy akftr ,,,szocsove", ak6r ,,harcos biral6ja" legyen a foldpo-
litikai donteshozo celjainak 6s tev6kenys6genek. A programom

nem eg6szen ugyanarr6l szol, 6s reszben m6skepp. Ha nem hival-
kodo szer6nytelens6g, legiobban azzaljellemeznem, hogy a targyi
valosagnak mds tdr- 6s idcidimenziojat (iindom6nyos nagyzolas-

sal mondhatni, ,,l6tszerkezet6t") fesziti ki, mint a kormanyprog-

ram. M6gpedig k6t alapvet6 okbol.
Egyre szt, valoban - a szo h6tkoznapi ertelmeben - tortdnelmi

jovritavlatban m6ri fel foldviszonyaink kozhatalmi alakitas6nak a

lehetosegeit es parancsol6 sztiksegleteit. Ennek m6rc6je az,,iras-
fudok feleloss6ge" abban, hogy a magyarsag etnikai 6s allamalko-
to ferutmaraddsat a harmadik lvezred civilrzhcros v6lsaga es elore

l6thato katakl rzmai se ves zelyeztessdk. Mdsr eszt, itt a programter-

vezo ertek- 6s erdekkotottsege is elter barmely kormanyprogram

alapiillasatol. Alapvetoen aztrt, mert a tervezesr ter es id6t6v eleve

felmenti ot attol, hogy a javasolt rendsz ert (az esszeni 6s elkeriil-
hetetlen kompromisszumon tul) alavesse a politikum mint a ,,legi-
tim eroszak ervenyesit6si monop6liuma" diktatumdnak. Magya-

ran: esetemben a tudomanyos fug7etlenseg es a,,partokon kivtil-
6ll6s" lehetov6 teszi, hogy a program elkertilje a napi politika
szorit6,,6rdekcsapd6it", a hatalomgazdas6g diktalta, kotelezonek

felttintetett,,6rdekbesz6mit6sok" igenyeit. Termeszetesen, ezek a

megkiilonboztetci jegyek t6volr6l sem azt sugallj6k, ho gy a polg6ri

kormanynak ne lenne sulyos tort6nelmi felelossege a foldpolitika
mai es jovobeli alakitits6ban. Ellenk ezoleg: tortenelmi m6rce sze-

rint, az ,,itt es most" cselekves es6lye egy ,,kegyelmi pillanat",
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amely megadj a a sorsforditas lehetciseget a ft)tdkerdesben, igy an-nak elvetese egyet jelentene a nemzeti cinvedelem feladas6val.
(A floldmoratorium adta 3 evben a kozerdekri jogalkot6s l g0 fokos
fordulatot hozhat a neoliberalis loldpolitika 22}ves uralmaban es- az ert6kalapu birtokpolitik a intezm6nyi rendj6vel - etnikai meg-
marad6sunkat szolgirlhad a. )

Az filtalam kimunkalt loldprogram meghatarozo von6sa a rend-
s z ers z ervez cid ds kovetkezetes megvalosi t6sa. A hazarklasszikusok
(a pol gi.fi agtirgazd,asagtan europai hini mtivelcii, igy Czettler Je-no 6s Ihrig Karoly) birtokrendnek nevezik a foldviszonyok olyan
kcizhatalmi alak{tasat, ami a fcitd kdzfunkcioinak ervenyes{tesevel
- tarsadalmi kdzntegegyezes atapjdn - allamcelkertt hozza letre aktiziot (mai kdptetben; a fenntariiatosdgot) szolgalo, az eg))mesr.e
epiilci es dsszehattgoltan mtikcidtethed frHjogi intezmenyekel. Mitjelent a birtokrend a foldprogramban? A /dtdtrtlajdon, aJ1tdhasz-
nalat, a .fc)ldvedelern ds a fcitdiigyi szakig"azgatas celvez1relt rerd-
szerszervezcideset, 6s e negy alkotoetei kcilcscjnhatasos intezme-
rtyi m{ikddteteset Ehhez kepest, a programnak e negy alapin tez-
rneny tartalm6t, funkcioit es a jogszabaiyokba beepithetciseget kelltrsztaznia' A birtokrend csak azokra az alapertekekre 6ptilhet,
amelyek a ffild mai tdrsadalom-, gazd,as6gsze wezo es a kozosse-get fenntarto kozfunkcioibol kovetkeznek. (Ezek ismertet6set ittmellozdm, hiszen azokra tobbszor is kitertem.)

Milyen paradigmavaltassal kell sz6molnia a birtokrend alaki-tojanak' ami a fitld tcikehasznosito funkci ojat - a tarsadalom tul-
elesi parancs6ra - ma 6s a jovciben sztiksdgkepp al6rendeli a fold
egyeb kozfunkcioinak? (Ti. hogy a flold allamieriilet, a tarsadalmi
let alapia, birtoklasi monopoliuma miatt hatalffii, politikai, uralmi
tenyezct') A civilizitcio osszeomlasaval is fenyegetci vilag korszak-
valtas miatt, a fold es az 6desvi z - mint termes zeticiselemek - bir-
toklas a a magyars6g etnikai sors6t dontcien megha tarozza. A frldpiaci tcikeuralomnak kis zolgiiltatotts irga - azuj nepv6ndorlasi hul-l6mok foldigenyei rnellett egyertehnti az allarnpolgarok hon-
vesztesevel ' Ezett a birtokpotitikanak a.fdtdiigybert a kizcisse.g let-
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erdekeit a nemzetallam korttnkcioinak a visszaallftasaval kell er-

venyes[tenie.

Kiindulopontunk a konnyebb erthetoseghez egy csupasz,

sematihts vaz, amely igy is felfedi a birtokrend mint rendszer

osszetevciinek es mtikodtetes6nek a lenyeget. A Joldtulajdon elte-

ro formainal a valtoztatas logikai a a kovetk ezo:

Az \rudnyesen letrejc)tt foldmagantulajdont a birtokrend al-

kotmanyos vedelemben reszesiti. Az allami tamogat6s- 6s

hitelpolitik6v al,, a birtokrendezessel , gazdas6gi es egyeb osz-

tonzessel (igy az infrastruktura kiepitesevel, a Hangya tipusu

szovetkezes es a piacra jutas integr6cios szervezodese fel-

karolas6val, gazda szaktan6csado-h alozat mukodtetesevel

stb.) a kozhatalmi beavatkoz6snak affa kell torekednie, hogy

a foldmag6ntulajdon - t6rsadalmi kepletben - a gazdalkodo

sajat 6s csaladja munkajan alapulo, kis- es kozdpiizemet

tartson .fenn, az arLttermelest is lehetcive tevci iizemmdrettel,

kozgazdasagi mdrce szerint stabil,,,mtikcidd tulaidonkdnt".

Egyidejuleg, a kozhatalmi beavatkozasnak foleg e tulajdon-

form6tol kell szigorfan sz6mon kernre az esszeru, a t6rsadal-

mi-okologiai kovetelmenyeket kielegitci, fenntarthato Jold-
hasznalatot (talaj- es foldv6dehnet stb.) es a nem 6lelmezesl

celu floldspekulac io krzfritsat.
Az eru1nytelen fdldtulajdoni jogcimektcil az dllarnnak meg

kell tagadnia a jogszerztst, es gitat kell vetnie azok telek-

konyvi bej egyzesenek. (L. a zsebszerzodeseket.)

Az r)nkormanyzati .foldtulajdont - az elre javasolt torveny-

modositassal a helyi teleptilesi onkonnanyzat forgalom-

keptelen, el neln idegenitheto, lekotott torzsvagyon ixit kell
minositeni, amely mint nemzeti vagyon, a telepiilesgazdal-

kodas, illetve a helyi kozc)sseg indokolt, kcizceltifoldsziikseg-

leteit elegitheti ki. (L. a szocialis es egyeb helyi foldprogram

reszleteit. )
A birtokrend kozfunkcioi ervenyesitesenek motorj a az allami

foldntlajdon. Ez sokcelu rendelteteset akkor toltheti be, ha
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megal apozza a foldtulajdoni szerkezetben a meg hat1rozo sir-lyifi' Ehhez ncivelrti kell az dltami /dtdtulajdort"moi arartydt,az erre felhaszndlhato forrasokboi. (Ilyen a megl6vci allamifoldtulajdon kizirolagos, forgalomkiptelen kincstari kozva-gyonnd mincisft6se, az allam elciviisartasi joggyakorlasaval -hosszabb t6von - a termeszetvedelmi folda lap allami felvas6r-
l6sa, tov6bb 6 a reszarany-tulajdonu foldek piaci forgalm fhanaz iillami foldvasiirlas.) Az aiamt /\tdkdszlet-gazddlkodds le-nyege a tulajdon-6truhinds kizdrirsa, ami helyett az allam atartos i\ldhaszndlat rugahnas intezmenytipusaival juttat fi1-det (agtir-, videk-, szocidlis 6s n6pesedespolitikai celrendsze-fe, ennek feltetelei alapjan) a foldha szniiloknak.

A / d I d h a s z n d I ar b irtokrendh ez igazo do dtalakit6s a,a I ap ve tci-en k6tiranyu' Egyfel6l, itt kell mlga lapoznr az dllanti fdldtu-laidonnak (az alkotm6nyos alaptoi,rdnybcil hiany zo) nemzetivaglon mindsdgLt, ami kozhatalmi jogcfmet ai rit, hogy azallam valamennyi tulajdoni form6ru e, az 6llamteniletet
alkot6 telies fcildalapra drvenyesftse azokat a kcizerdekfi kd-vetelmdnyeket, amelyek biztos itjak a fitld rendeltet6sszeni
mriveldset, a talajerci fennta rtdsii, a fold elehne zesicelu koz-funkciojanak megotzeset. Masfel6l, a birtokszerkezet kcizer-dekti dtalak{tasaba itt avatkozhat be az allam a kcitelezci nte-zcigazdasdgi t'izemszabalyozassal. Ez kozept'von meg-sztintetheti a nagybirtokrendszer nyoma szto tulsuly6t, amihelyett megha tatozovit teheti az (irutermelci, cinfenntarto)kis- es koz6ptizemek gazd,irlkodoi i.-y.r6set.
A birtokrend harmadik eleme , a fdldvedelem gyokeres meg-ujulasra szorul, mert e n6lktil nem valosulhatn* meg a fold-fulajdon 6s a foldha sznfilat kozfunkcioi.
A Jdldtigyi szakigazgatas a birtokrenden beltil sajatos, vi-szonylagosan onallo alrendszer. Nyilvanvalo, hogy mrikodte-
t6se alapelveit, intezmenytip usart, az azol<ra tele"pithetc! koz-funkci6kat, a hatosagok sz6mon kdrhetci felelcissegdt stb. ugykell meghatirozni, hogy cdlvezerelt dllamigazgatasi eszkciztd-

ra (tehat a foldviszonyokba va16, kozhatalmi beavatkoz6s) a

birtolcrend elcizci hdrom eleme altal kittizott rdszfeladatokat

h atekony an v egrehai ts a.

L6ssuk, hogy abirtokrend milyen cdlrendszerre eptill Az 6rtek-

alapu birtokpoiitit u legaltalanoiabb celja, hogy a Magya, ,qttum

szamara szabad dnrendelkezdst biztositson a teriiletet alkoto /6ld-
y€, amit allampolgarai kozdrdekeben a /\ldbirtoklasre g,takorol,

tovabba Ltgyanfgl ervenyes{thesse a mezcigazdasag 6s a v{z let-

fenntart6 szerepdt. Ehhez kapcsol6do m6sik c61, hogy a Magyar

Allam koz6rdekbol mago ddnthessen a hazai mezcigazdasag

es elelmiszeripar mindenkori termeldsi, feldolgozasi 6s ertekesftti

t e lj e s { t ci kep e s-s e gen e k h a s zn o s ft as ar o I .22e Az iitalino s c elokon b e-

Itil, ki)lonos celokjelennek meg, amelyek a frbld kozfunkcioit et-

venyesitik. Nevezetesen, a birtokrendnek biztositania kell:

a foldspekulacio ktzirirs6val, a nem termel6i celu foldhasz-

n6lat visszaszoriths6val a foldhaszndlat elelmiszertermelci,

elelmezesbiztonsdgot nyujto rendeltet6s6t. Ehhez az 6llam-

nak gazdasagi-jogi szabiilyozorcndszert kell kialakitania a

foldala p (:gazdasagi szabalyozokon alapulo) kozerdeku ujra-

oszt6s ithoz. (L. a mezogazdashgr tizems zabiiyoz6st.)

Az fillamnak - t6rsadalmi kozrnegegye zds, kozerdekti 6rtdk-

elvek 6s t6rsadalmi elleno rzes al6 vont, hatekony normativ

szabirlyozas alapj tn - kezelnie kell az {ti nepvandorlasi hul-

lamok (menekiiltek, betelepiilSk, hontalanok es egyeb ,,{i
honfoglalok " ) Jbld igenyeit. A bevandorlasi (befo4adas i) fold-
politika zsinormdrceje csak az lehet, hogy semmilyen mds et-

nikum vag,v nepcsoport - indokolt, avagy alaptalan - fold-
sziikseglete nem vezethet a hazai nepessAs foldigenyeinek
kiszor{tasahoz, a magyarsag lako- es dletterdnek zsLtgot'itd-

sahoz, lhtfettetelei nehezttesehez, a szamara nelkiilcizhetetlen

fotdatap csokkentdsehez vagy elvonasahoz.

Az irllam kozhatalmi funkcioi kozt is donto sulya van a fold-

hasznalathoz ftzodo nepesedesi 6s szocialpolitikanak. A koz-

c6lu es koz6rdeku felt6telekhez kotott ftldjuttatas (a tartos
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fbldha szniilat) a birtokszerkezet javitasat, ez elelmezesbiz-
tonsagot, a nepess'gzulanas *tgatntasdt, a csaladi gazddt-
kodas letalapidt, a videk 6s a taiadalom eletmirtcis\get szol-gatja.
Csak az iillami ko zhatalom szigor a szerezhet erveny t a fdtd-vedelem uj kovetelmenyeinek,- az 6sszeni foldha sz'nalatHak,
toviibb 6 a hatos6gok es a tarsadalom dltalellenci rzott, kozer-dekti Sllami fbldk6szletga zdiikodiisnak. A floldsztiksegletek
kielegiteset az iillarni bea vatkoz6snak a kozerdekti hasznosi-tasi igenyek elstibbsegevel es a tcirvenyes rangsor szigorubetartas6val, a hatosagi es a civil ellenci ir", rntikodtetesevelkell megszerveznie.
Ide tartozik az- allami tiimogat6ssal mtikodtetett * gazdasdgi
cisztcinzci rendszer, amely a tennelesi szerke zet, a termeszesitechnologiak, az innov6cio stb. javftas aval, esszenisftesevel
ellensulyozza a KAP termelest benito kvotarendjet. Ugyanak-kor, loldalapunk adotts agart, valamint ivezredes termel6sikulhrrdnkat a kozelldtas fejlesztese vegett hasznosigaSi,i-

Az dllami fiirdturajdon kurcsszerepe

Ez az a pont, ahol az filtalamjavasolt program a,,foldpolitikaikorrekts6g" sziiroj6n fennakad. (A sztikebb szakma egy csek6lyresze az iilami foldtulajdon ercisitesevel es kiterjesztesevel egyet-ert' A neoliber6lis, szabad foldpiac hivei viszont cinikus gunnyalsoprik le meg a terv puszta felveteset is. pl. B.-n6 a javaslatban apirtiillami anarchia ujjasztileteset, illetve a teeszek szetver6s et lat-ia') Pedig, a fcild rtentzeti cinvddelmenek epp ez az egyik /dpittere.(A rn6sik az [izems zabiilyozas.)
Mi a konn6nyprogram (Pr) ideologidja,amely keretet ad e ker-des eldontesenek? E szerint ,,..mindent ntegtesziirtk ezert, hogy aterntcifdld nentzeti hataskcirben ds a gazclatkodo csaladok kezehertmaradion" QV/l ) A termeszeti erci/brras-gazdalkodas rrctnzeti lta-
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taskorben tartasat, a termeszeti javak Jbletti dnrendelkezes megtar-

tasat nemzeti szuverenitasttnk kttlcselemenek tekintjiik...Kttlcsker-

clesnek tartjttk tehat a tajak, aJdtd- es v[zkeszletek, az erdfik, tovab-

ba az egyeb termdszeti javak .fetetti cinrendelkezds megtartasat---"

(IVlZ.) A Pr cselekv6si strategrhja, teh6t a ,l'tetnzeti sztNerenitds"

es ,,ijnrendelkezds" a frbld felett. Mit jelent ez az allami foldtulaj-

,donnat? Szerintem, sarkitva, ket t6mpontot. Egyr6 szt, az 6llami

foldtulajdon csak ugy maradhat ,,nemzeti hat6sktirben", fenntartva

szamar a az,,onrende lkez6 st", ha fo r ga I o m ke p t e I en, ki n c s t ar i kci zv a-

gyop, ami kizirja a tulajdoni atruhazisitt. (Mi is maradhat meg az

allam onrend elkezesebol, ha foldj6t masnak eladta?) Masr6szt, ezt a

jog6llas6t az erositheti, ha a termriJdld (b6rmely tulajdonfonnanill,

vagyis a magdnfulajdon eseteben is) nenzeti vugtott, ami - nem tu-

lajdonosi - jogcimet ad az allamnak a teljes fbldalapra, hogy (koz-

hatalma alapjan) annak haszn6latara es vedelmere a koztrdeket 6r-

venyesitse.

Mik6pp erv6nyesiti a jogalkotas a Pr ideolo gL|iat az allami fiold-

rulajdonnal? A Nemzetr Foldalaprol szolo 2010. evi LXXXVII- tv.

(Nfa tv) szerint, az l{FA elsddleges rendeltetdse, hogy a tulaidona-

ban levcj (keriitd) .foldeket - birtokpolitikai celok indokoltsagat ./bl-

tetelezve - magan- vagl- jogi szemdlyek tulajdonaba aclia.(l 8. $ lll
a/ pontju.)t" Ez az rntezmeny es az ezt vegrehajto jogtechnika (pa-

lyfntatas, illetve arverezes) teljesen azonos az NFA kor6bbi, a szo-

cialista korm itny altal 2002-tol kialakitott gepezetevel. Ugyanakkor,

azFtv (elobb idezett torvennyel) modositasa szerint, ?z elcivasarlasi

jog elsci helyen a Magyo, Allomot itleti meg, amelyet a foldalapke-

zelo szervezet-- az NFA tv. 8. $ lll alapjan - azallam nev6ben gya-

korol. (Frv 10. $ l|l a. pontla) Az ehhez fuzott indokolas kierneli:

,,AZ elsohelyi elovas6rlasi j og brztosit6s ixal a foldpiac aktiv szerep-

lojeve elolepo allam betoltheti azt a feladatat, hogy koztulaidonba

keriilt termcifoldeket - elscisorban pl. a csaladi gazdalkodok es/vagy

a letelepedni 6s gazdalkodni akaro, gyern'tekek vilagra hozatalat es

Jblneveleset vallalo fiatat parok reszere tortenci tartos haszndlatba
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addssal - az agtat-, a videk-, I nepesedes- 6s a szocifrlpolitik a cell6-ra hasznosithassa, elcisegitse a kozcelu fbldk6szlet-g azdiikodSst.,,v6gig kell kovetntink, hogy milyen alapvetcj ellerttmondas fe-sztil a fenti k6t jogint 6zm6ny fozott, es ez mtlyen kovetk ezm1nyek-kel iar' Az itllatni foldtulajion altaliinos forgalomk6pesseg6 nek azNFA jogtigyletekre fenn tartasa- ugy v6lem - szoges ellentetben alra Pr kozzetett (itt idezett) birtotporlii kajav.al. AzJjogi t1ny,hogy ajogalkot6' egyfelcil, bevezette az dllam ersddlegei ekivdsarldsi jo-gd't' amelyre alaponra forgalomkeptelen dilarni koryagyont kiv6nletrehozni a csal6dr gazdas6gok 6s i gurialkodasra v6l lalkozo fiata-lok agrilruzemhe z juttatdsa celjara, titos foldha szniilat form ilihan,masfel6l' tovabbra is az dttair id&tulaidon magdrttulajdonba el-adasat intezmenyesiti az NFA eiscidleg; jogugyletenek, tobb ker-des tisztfnilsi igenyet veti fel. Nevezetesen:
a) Mit ert a kormanyprogram ,,e termcifc)ld nemzeti hatdskcir-ben tartdsdn ", a ,,fbldk6szlet feletti cinrendelkez6s megtar-tasan"? Tal6n azt, hogy az allami foldtulajdon mint koz_vagyon magdnrulajdonba ad6siit kozhatalmi, szabiilyozotttnt'zm6nyren{ben hajtsa vegre? Az allami ftildvagyonviiltozatlan - kidrusitasa mityen kcizdrdeket, kdzjot szolgiil-hat' ezzel mily.en birtokpotitikai kcizcel val6sulhat meg? Jo-zan pataszti esszel merve, nem annak kell-e jelentenie afoldnel a ,,ne mzeti hataskor es onrendelkezes,, sztiksegszeniminimum6t, hogy ha a fbld az allam tulajdo na, ugy arranezve az dllam tulaidonosi cirtrendelkezdse-re sztinjdk nteg,vagyis a fold - barmely kozcelu hasznositdsa mellet t - ma-radion meg az dllam kcizvagyonakertt, nrirtt elidegenithetet-len, forsotomkepteten tttt{ion? ziz'N;'i;ii."e_e 

a kor_manyprogramnak a fent idezett ,,bubor6k fogahn ait,,ponto-sitani' tartalmukat egyertelmrien tiszt azni, ami nelktil azoknem lehetnek szakrnai kategori6k, hanem csak f6lre6rthetcipolitikai jels zavak?
b) van-e , egyilltald', targyi alap az NFA tv. jogalkotoj,nak

affa a feltevesre (igeretre), hogy a Nemzeti Fbldalapnak a
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szocialista korm6ny altal 8 even at kik6nyszeritett rendelte-
tese - az allami kozvagyonnak a spekulatfv magantcike tu-
lajdonaba ,,dtszivattyitzdsa" - e jogi mechanizmus vdltozat-
lan meghagyasa mellett (a foldek pdlyazati vagy drverdsen
eladasaval) megvaltozhat, a tarsadalmi kozcelokat fogla
szolgalni, puszt6n azzaI, hogy a loldjuttatast (r6szben) uj
birtokpolitikai celokhoz koti?

Sz6molt-e a jogalkoto azzaI, hogy ha b6rkinek is - bitr-
mely kozcelt felt6telezve - tulajdon6ba adja az 6llami foldet,
az mar olyan tulajdoni monopolium targya lesz, amely a koz-

celok szamonkhrdse szantera vegleg elveszett? (A vevci

m6g ha csaladt gazda is a hazat jogrend szerint barmikor
korlatl an izernm6ret 6s tetszcileges sz6mri tizem mukodtet6se
alapj an gazdalkodhat, amit az filam nem korlatozhat. A spe-

kulativ toke mar a sajat floldtulajdonszerzeset is a mag6ngaz-
danak iicitzott iigynokeivel szervezheti meg. Ha ez el is ma-

rad, az LrJ foldtulajdonosnak azzal kell szembestilnie, hogy -
a gazdasagi szabiiyozok, dz onkolts6get sem el6ro felv6sirl6-
si arak stb. - ellehetetlenitik a gazd6lkodas6t, igy rakenysze-
rtil foldjenek a tokeeros befekteto r6sz6re elad6sira.)

c) Atgondolta-e a jogalkot6, hogy afdtdeladds, masfelcit afia-
tal gazdak tart6s frildhasznalathoz juttatdsanak egyidejiis0-
ge (egym6s mellettis6ge) alkotm6nyosan es az erkolcs, a

m6ltanyoss6g merc6jevel sem indokolhato kettds mercel in-
tezmenyesit 6pp azoknak a foldpiaci szereploknek a terhere,
akiket - ct demografiai foldprogram keretdben - megkillon-
bdztetett elcinydkkel [gert tamogatni? (Elfogadhato-e 16-

adasul strat6giai tavor -, hogy az egyenlcikn6l is ,,egyenlob-
bek", konkr6tan a tcikeer6s floldvas6rlok, esetleg a - ki nem
sztirheto - foldspekul6nsok is, az iillami ko zvagyon terhere
floldmagantulajdonhozjussanak, mig abbol a tobbi gazdfi-
kodoi csoportot eleve kizirjik: erJ6k csak be a tartos fbld-
hasznalattal. Nesze neked, azonos versenyfeltetelek!) Ha az

Nfa tv . az 6llami foldtulajdon sors6ra a foldek elad6s at teszt
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fciszab iily6, ugy mi leh et azertelme es celja a ko zzetett kor-manyprogramnak, amely - a gyermekeket vallalo fiatalok-nak - nem foldmagantulajdont, hanem fold hasznalat jut tat6-s6t igeri?
d) van-e - brzonyfthato - elcinye, 6rtelme 6s rendeltetese az el-scidleges allami elcivasarldsi iog bevezetesenek, amikor an-nak az NFA tv. azt a szerepet szanja, hogy t,te ez ayamot,hanem a maganszemelyeket jtttta.r.ra fdtdtulajdonhoz? Ha azNFA csak azert el (elhet) az elcivasarl6si jogiwal, hogy azigy megvett foldet magdn- (kesobb pedig jogi) szemelynekeladja, egyfel6l, hot itt a kdzerdek, ami jogi elcjfelt6tel afold-magantulajdonost az eladas i szlandekanal is megilletci,torvenyes tulajdonosi onrendelkezese (alkotrnanyosan meg-enged:tt, de szigoru kivete lhez kotott, uir""yiiorrun kozer-dekti) korlat ozitsirhoz? Nem cafolh ato: az ailami elcivasartd-

si iog ervenyesitese ez esetben csak eszkoz, amel y ,em ezallamot, hartem a tutrajdonszerzci ntagarszemdty eglteni er_deket szolgatia Ez viszont alapos allotrnanyos agg1lyt tit-maszt: az allam nem koteles ana, hogy bariit tulajdo nhozvagy annak elvezetehezjuttasson. Masfel6l, nyilv6nvalo: misem indokolhada ennek a ,,ker[ilci utnak,, a megny it6sitt,ahol csak iogi iiriigy az allami .fdtdtttlajclort kdzbeiktatasa afoldmagantulajdon megszerzese hez. E helyett, a torvenyeses a gazdasagi esszenisegnek is megfelelci megoldas ?z,haaz iillam nem szinleli a foldpiacba ,Ialo kozhatalmi beavat-kozasat, hanem a piaci szereplcikre (a tcikeerore) bizza: kikes milyen celu termcifold-forgahnat kfvannak lebonyolftani,
amrhez selnmi szrikseg nincs a rnag6nt6ket kiszol galoallami elcivasarlasi jogra.

e) Az iillami elcivasarlasi jog ilyen ,,affiutkci,ia', alapjin -ami-kor is az nern szolgitlhadl ; forgaiornkeptelen, kozcelokhozkotott kozvagyon gy arapititsat,hanem a magantulajdon nove-lesenek az eszkoze - lehet-e barmely kdzerdek{i rertdeltetesea reszarany-tulaidonti /dtdek dllam"i fetvasarldsartak? Ha a

vegcel e terepen is a meg szerzett foldek 6llami elad6sa, ugy

semrni indok nincs a foldad6svetel allami korlatozasara (az

allami fulajdon kozbeiktatas6val), hanem a frbldforgalmat itt
is a szabad piaci mechanizmusra kell biznt.

Osszegezve: az NFA tv. a 2 millio 178 ezer ha allami foldtulaj-

donra es az allami elovasarlasi jog gyakorlasaval a jovoben meg-

szerezheto fbldk6szletre egyar6nt ,,Zdld utat" ad - tdntenyes iog-
ulapot es eljarasi rendet biztosit e koztulaidonnak mint nentzeti

kdzvag,,onnak - a /\ldltasznalat modjat sem szamon kerhetci - el-

idegenftdsdre, magantulajdonba adasara. A birtokpolitikai elvek-

nek - amelyek az NFA tv. megfogalmazasihan, egyebkent sem ko-

vetik a Pr uj ideolo gr6j6t es kozdrdeku ertekkozpontusagat - nincs

jogi kotoereje, emiatt pedig nem terentthetdk intezmenyi biztosfte-

kok arta, hogy az allami.fi)ldalop magantulajclonba juttatasa a koz-

iot szolgalja. A kormanyprogramot az allarni foldtulajdon kovet-

kezetes, szigoru,,befagyasztaSa", forgalomkeptelen koztulajdonn6

rninositese es mai arinyftnak a tov6bbi (lenyeges merleku) novelese

szolgaln6, mert egyedu| ez alapozhada meg a - sokfele kozcelt er-

venyesito - kozerdeku foldk6szlet-gazdiikodast. Hiaba tfiz ki ui. a
Pr barmelT, @ kozjot szolgalo) tarsadalmi, gazdasagi, okologiai

celt, amikor annak en-enl,esitdsehez az allamnak nincs eleg Jdldie,
a.fttdrnagantulajclonnul szemben, pedig, a kc)zcelokat (pl. a ntpese-

dtsi es szocialpolitikat) lehetetlen szamon ktrni.
Visszat6rve a fokerdeshez: valoban sziikseges-e nemzeti dnve-

delntiink erdekeben az allarni.foldtulajdon megcirzese es - a leheto-

s6gek szerinti - gyarap ithsa? Ervek helyett l6ssuk a valos6got. Mar

vilagszerte kimeletlen harcok folynak a foldert es az edesviz6rt,,

mert - akar l-2 evtizeden beltil - ezekmegszerzesetol fugg, hogy ki
maradltat elethen. Es ez m6r nem profecia, fenyegeto jovokep, ha-

nern a - toke mediahatahna 6ltal palastolt, elhallgatott - jelen. Alig
kiszivargojelzesek szerint, a pdntzg/arntutosftas nelnzetkozi habo-

rui tobb terepen megindultak (egyelcire, a penztigyleteknek csak lirt-

szaffa,,,b6kes eszkozeivel") a gyengebb es kiszolgaltatott dllarnok

termrifoldke,gzleteinek uz els aj atltasara, a foldj eiktol rnegfosztottak
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leigitzasdra, ezzel sajat n6pess6grik tul6l6s6nek a biztosi tasara.z33ugyanez a folyam at a *.gi, erzett foldeknek (a berrabszolgasagot
intezm6nye s i t(5) n a g,' b i r t o ltr en d s z e r r e s zerveze s 6ve I ci s s ze fo no dik. 2 3 a
Ilyen helyzetben meg ha el is tekintrink a Trianon-szindroma
"6letparancs ittol" van-e az allamnak a legkisebb es6lye is arra,hogy a meglevci dllami /\ldvagyon kiarusftdsdvat ds a j1tdpiacszabad megry)itasdval - ,,mindent megtesz a termd/dtd nemzeti ha-tdskrirben tartdsa " vdgett, vagyis me{c;rri a /iltdalapot allampotgd-rai reszere? A vftlaszt az olvasora iiro^.

A l6nyeg: hazdnk nem jogosult 16, hogy - tortenelmi kozjogaalapiin a teljes allarntenitJtet forgalomkeptelen kozrulajdonn6mincisitse, 6s ezzel kizitria biriri elcil u mratulajdo nszerzest. Ellen-ben' 201I -ben is joga van (a kozossegi jog itltale tekintetben nemkorl6t ozott) szabad tulajdonosi onrendetteresevel elni, amelynekgyakorliisaval eldrheti, hogy - akdr l0 even belti | - a 6,9 millio hatermcifi)ldalapbdt 4-4, s ituio ha kizaroragos, .forgalomkeptelert,kincstari kcizvagyonna valiek, amelyre tulajdortt senki nem szerez-het' csak fc)tdhaszndlati io.ot. E"rc;;;";;, nem a p€nz, hanem,,csak" u politikai donteshoio szand6ka hi'nyzik.

A forgalomk6pteren 6ilami ftirdturajdon
megalapozdsa

Milyen elcinycikket es/vagy hdtrdnyokkat j6rna az irllami fioldfulaj-don 
"befagyasztirso", illetve vannak-e lenyeges okok, amelyek ki-zdrjik a kozvagyon noveleset? A fblJp#itai fordul athoz szeml6-lenalmsrT van sztikse g. Az uj tortenelni hel yzetbeH a polgaraiertfelelcis Sllamn ak azt az alapeivet kell kovetnie, hogy ,,ez allant alegiobb /cildtulajdonos ". z:s Az uj elv nemcsak aneoliberalis vi-l6grend osszeomlds6nak az ellentratas ara,,annak hamis ideolo giajatagadirsakent tudatosul. (Ti. a tcikeuralom - a liberal izircio. dere-gulacio es privat izitcio ,,szenth6romsaga,, jegyeben __ ,dzallam alegrosszabb tulajdonos" hamis doktri* :.lrruu iryal saj1titjael a
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tarsadalom kozvagyonat.) Ennel l6nyegesebb hatoero a dr6mar

valsagok 6s a tartosan elnehe zrLlo kiilso-belso felt6telek miatt

az elelmezesbiztonsag letigenye es a fold ko{unkcioinak ui er-

tekrendje.

A nemzett erdeku loldpolitika azzal szembestil: egyr6szt, csak

a nentzetallam sajat kdztulajdona kepes ellensulyozni, hogy a mar

megszilardttlt ftldmagantulajdon egyeduralomra iusson 6s a fold-
haszndlat teljes celrendszerdt a tcikehatalom ala rendelie. (L. a

nagybirtokrendszert.) M6sr6szt, csak az iilami foldtulajdon juttat-
hat fdtdbirtokot (nem tulajdon, hanem tartds Jdldhasznalar form6-
jaban) a gazdalkodonak feltetelekhez (a ko{unkciok teliesitesehez)

kotott celvagyonkdnt. Ez rendkivtil fontos elonye a koztulajdon-

nak a mag6ntulajdonnal szemben: lehetov6 teszi, hogy az 6llami

floldhasznosit6s int ezmenyi hatekonysaggal szolgdlja a nepesedesi

es a szocidlpolitikat.
Az irllami foldtulajdon megal apozasirhoz harom Jbrrast celszeru

bevonni. Egyre szt, elidegenltesi tilalmat kell hevezetni a megl|vri

allami tenncifoldalapra, ami 2,178 millio ha (foleg az erdcivagyon)

koztulajdonban valo megorzeset biztosida. Masr6szt, a termdszetvd-

delmi teriiletek 2010-ig kotelezo kisaj ittititsirt ki lehet terjeszteni a

Natura 2000 hitlozatra, ami csaknem 2 millio ha 6llami foldtulaj-

dont teremt.t'u Ugyanitt - vagylagosan - az 6llami elovasarlasi jog

gyakorl6saval, hosszabb idon at, az allam megveheti a v6dett folde-

ker. Vegiil, a rdszarany-tulajdonil foldekbdl - arnelyek birtokahoz

tulajdonosaik 20 6ve nem juthatnak, eletfelt6teleik megv6ltozasa

miatt pedig m6r lemondtak a fbld szem6lyes mtiveles6rol - az al-

lam piaci aron .felvasarolhatj a, majd birtokrendez6ssel tagosithada

az e celra felkinalt foldeket, amelyek szinten az el nem idegenitheto

allarni foldalapba kertilnek. Becslesek szerint, e forr6s l-1,5 millio

hektarra terjedhet. Az osszesen 4-5 millio ha allami foldmlaidon -
a 6,9 millio ha tennofoldalapra vetitve - megalapozhatja ez allant

meghatarozo foldtrtlajdonosi stilyat, ezzel pedig a hazai ftldkeszlet
clcintri hanyadanak kozvagyonkdnt a nlagyarsag megmaradasat

szolgalo * kozcelokra hasznositasat.
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Az itt vdzolt,,kitor6si pon ttal" szemben elsopr6 ellenvetes: hon-nan' mibcil vehetn e az ittlam akir egy hektar foldet is, amiko r iiresaz allamkassza es az orszdg adosrolrropdabart vergcidik? Ez resz-igazsag, amit a mai penztigypolitika igazoL Kozelebbrcil a dolognem igy all.
,,befagyasztitsa" a koltsegvetesnek egy forind fhasem kenil. :: Haa tovabbi, 2,5 millio ha frld piaci arit (a 2009. evi szantofrld 460ezer Ftha itlagfrraval szorozva) kiszdrnitlut - azallam rnai elnyo-morit6sS:hoz merve -, uesztcien nagy sz6mot kapunk, amit az iillamikozvagyon megteremteseert kellene fizetntink. De tenyleg kizirtez? A rnegold6sra vnnnak eszkcizcik, ha azt a politikai dcinteshozo isakaria' Eg)'ik, az adossdgcsapda megsziintitesr.zti Gondoljuk ve-gig: korabban egyetlen ciklus bankkonszolidalasra az allam 400Mrd Ft-ot adott, a 2008. evi IMF es EB iiltal eladositdsunkb6l (hacsak az elcibbi 1000 Mrd $ t6telt is nezzik) semlnilyen hivatalos

adat nem jelzr, hogy mi jutott a felvett hitelekbol a bankszektornak,jollehet' koztudott, hogy ezek rs azci pred di. Lettetetlert, hogy a kciz-pdnzt az allam olyan kdzceh'a is .loriitsa, ntirtt az allami jtilcttulaj-
don letrehozasa? Az adoss6gtorles ztes nehdny 6vi felftggesztes6-
vel effe is felszabadulnanak fonasok. Mdsre szt, afizetesi igeny ittnem ,,robbandsszertien" allna elci, hanem folyarnatosan, kisebb tete-lekben't" ugyanakkor, az iilami foldkeszl et-gazdalkodas szigora isbeveteleket hozhat, amelyeket az itllami foldvasarldsra is fel lehetne
hasznalni.23e

Milyen kcizcelokat szo lgalna az al lami .fcitdttt laj dort .fel haszrta-lasa? Ennek egyik fontos eleme a fold tartds haszrtalatba adasa.2alEzzel az 6llam a mezogazdasagban egyszerre valosithada meg anepesedesi es a szocidlpolitikat. Az iillaln a csaladi gazdasagmo-
delljet sajat loldk6szletebol megal apozhatja azzal, hogy a gazdii-kodas felteteleit v6llalo fiatal gazdak reszere - tartos hasznalatba-- fbldet ad' E'zen felul gepi ,tikoroket, felszerelest es ked vezme-nyes hitelt, vissza neln t6ritendo celtaniogatdst nyujthat, az agrar-tizem eredmenyes mtikodtetesenek felteteleivel. A juttat6s szeme-lyi feltetelei kozt kikotheti, hog,v a tantogatott csaldcl ket-haront
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gyermek vilagra hozatalat es Jblneveleset is vallalia. A fbld tartos

(pl. 50 evi es orokolheto) hasznhlatba adasa termeloi-beruhfnor
biztonsagot szavatol birtokosdnak a nelkiil, hogy az kikertilne az

iillarn tulajdon6bol, illetve az 6llam elvesztene az {izemvitel es a

flo I dha sznalat fo lotti hato s agi el leno rzeset, a kozfunkc iok te lj e s ite -

senek szamonkereset"

A csaladt gazdas6gok foldalapjanak ldtrehozasa - az egyidejti

allami agrart6mogatasokkal es a fiatal gazditk csaladtervezesenek

felkarol6saval - nemcs ak az egeszseges birtokszerkezetet epfti ki,

a foglalkoztatast, a megelhetest, a videk eletminciseget biztosida,

hanem emelheti a sziiletdsszamot es fekezheti a nepessegzuhanast.

Hasonloan, a szocialis helyzete miatt erre r6szorulo es a fold mti-

velesere alkalmas videki n6pessegnek - etnikai megktilonboztetes

nelktil az allam es a teleptilesi onkorm anyzat idcjszakos fdld-
haszndlatot biztosithat, ami az onellatasukat kieges zitheti es/vagy

a helyi piacok aruellatasat szolgdlhatja. A szocialis foldprogramok
altal6nos bevezetesenek celja a legszegenyebb tersegekben az er-re

r6szorulo nepesseg eleteselyeinek javit6sa, onellatasuk megszer-

vezese es ezzel a tdrsadalmi bornl6s rneg6llitasa.

A termdszeNedelmi .foldalop - a teriiletmert6ket es frbldraj zi el-

helyezkedest tekintve atfedessel - ket jogi kategoriilt fed: a tenn6-

szet vedelmerol szolo 1996: LIII. tv. (Tvt) szerinti teriileteket, to-

vthbh az evropai kozossegi jelentosegri, tenn6szetvedelmi rendel-

tetesu - un. I{atura 2000 halozatot. (Az elobbi foldalap kozel 930

ezer ha, mi g az utobbi 2 rnillio ha.) Mindket foldalap kizarolagos

allanri tulajdonba vetele indokolt, m6r puszt6n a miatt is, mert a
legfobb termes zetr ertekek valamennyi civilizalt allamban a

tdrsadalom kozkincset alkodak, arni nem lehet magAnelsaj ititits
targya.2al
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A nem zeti fiildprogram intlzm6nyrendszere

Az elozokben a birtokrendnek csak az elsci elem6t, a foldtulajon
strat6giai kerdeskor6t ismerhettiik meg. A program tov6bbi hdrom
eleme a /\ldhaszndlat, a /dldvedelem-es a fc;tdtigyi szakigazgatds,
amelyeket itt, a konkr6t tntezmenyeik alipjdn Ji.*r.t .

Az 6rt6kalapu birtokpolitika rendsz ewez6rl6sti vegrehajt6sa a
kovetk ezo intdzmenyi pill6rekre 6ptil:

a Csatlakozdsi Szerzcides foldre ir6nyado rendelkez6seinek
felti I v izsgiiati i g6nye,
a hatiiyos Fo ldtcirveny modositasi javasl atai,
a mezcigazdasdgi iizemszabdlyozes megalkot6sa,
a fdldvedelem gyokeres 6talak it6sa,
a Magtar At lam 1lelmiszer-dnrende lkezes enekmegteremt6se.

A Csatlakozdsi Szerz6d6s (CsSz) ftildre vonatko z6t jogalapj6nak
feliilvizsgr{lati igdnye

Ez a jogi lehetos6g orvosolhatnS azt a lenyeges kozossegi jogs6r-
t6st, amely az EIJ tagiainak a foldpi acra kettdi dltamjogi stdtust in-
tezmenyesit, egymastol gyokeresen elterci tartalorr*ul, egyet a szu-
verdn Tizenotok, egy m6sikat az cinrendelkezdstdl megfosztott, ii
belepcik szirmira.'o' Az elcibbiekn6l a jogalap a Roma i Szerzcid6s
(RSZ) 295 ' cikke, amely az unios uearrait ozast kiziqa a tag6llarn
tulajdoni viszonyaibol , igy a foldtulajdoni rend alakititsdbol is. AzEU vivm:inyainak dwetele itt csak izzal iir, hogy aktilfbldi jog-
alanyoknak a - hintinyos megktilonboztet6s nelktil i - nemzeti elbd-
nast kell nyujtani. Az uj belep6k - kozttik Magyarors zitg- terh6re,
viszont az RSZ 56. cikke szerinti jogalap 6rv?nyestil. E szerint a
fold ,s tcike, amelynek korlatla" forsolmdt az dllam epptig,t ,em
akaddlyozhatia, mint a tcike szabad dramldsat a tagallamok es har-
madik orszagok kdzritt. Ez vis zont kiziqa, hogy J tagallam a sajat
teniletet alkoto fold tulajdoni es hasznatati viszon yaitl onr.ndelke-
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zdse alapj in, iilampol gixat kozerdekeben - szabiiyozza. E jogalap

a foldpiacon a nemzetkozi kivaltsagot, a legnagyobb kedvezmeny

megadasat szavatolja a toketulajdon lavhta.
A fenti megktilonboztet6s egyidejtileg formalis es tartalmi iog-

serelmet okoz. Egyr6szt azzal, hogy a fitld tok6nek minositese a

kozoss6gi jogban nem rendelkezik jogalappal ezt semmilyen

uni6s jogfon6s nem tartalmazza , hanem azt csak a csatlakozo

fel poitttkat alavetdse t6mas ztja al6. M6sre szt, szuverenit6sunk el-

von6sa sulyos jogfos zt6st td6z elo tag6llami 6llamjogi st6tusunk-

ban. Az alitvet6s ui. - azontfl, hogy let6rdekeinket semmisiti meg

- a kozossdsi jog teteles normdiba rs iltkozik, scit, felszdmolja Qz

unios integidci| tegfontosabb pilleret, q tagallamok iogegyenlci-
sdgdt. Az altaldnos egyenlSsdg, ui. az Europai Kozoss6g Biros6ga

iital is elismert alapjog, amelyet a gyakorlat - az RSZ 4. cikke

alapj6n kiterj esz! az azonos versenyfeltetelek biztositasanak a

kovetelmenydre is.to3

Ehhez kepest, a CsSz feliilv rzsgiiatt igenye a Magy arorczag

terh6r e, az EU nev6ben v6grehajtott jogfosztds tdrvdnyes orvosld-

sat jelenti, a jogegyenloseg helyre itllitirsirt, amely a floldiigyben

megsnintetn6 gyarmati kiszolg6ltatottsagunkat. M6sreszt, jogos

kovetelm6ny, hogy az EU Alkotm6nyos Charti$a (RSZ) azonos

al I amj o gi s t dtu s t b izt o s I t s o n Magyarorsz irg szitmfr a a kor6bbi uni-

os tagok loldjogi helyzet6vel, vagyis az iilamterlilet6t alkoto fbld

fulajdon6rol es hasznillatarol valo allami dnrendelkezesnek Ma-

gya-rorszag esetdben ,s ez RSZ 295. cikke legyen a iogalapia,
amely a Ttzenotok teri.ileti integritasat alkotm6nyosan szavatolja.

A nemzett elban6s m6rceje ui . - a Tizenotok jogrendlehez hason-

loan - a foldtigyben alapot ad a nemzeti onv6delmi eszkoztar ki-

epitdsere es a fbld hazar kezben megtartasata.
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A hatdryos Fiildtitrvdny m6dosft6sa

Az Ftv intezmdnyeinek neh irny krizerdekti modos itirsirta jogalkotomdr megtette, m6sr6 szt, a korm irry foldprogramj fryalvalo ossze-hangolas a most folyo jogszabaly-etcikesziGs feladata. Ezert, ittcimszavakban' csak az atilu^sztiks6gesnek tartott , tovdbbi intdz-menyi vdltoztatdsok ig6ny6re utalok .zzi
Az Ftv megalkot6st igenylci, f6bb intezmenyei:

az cinkormdnyzat csak lekotott c6lvagyonk6nt, tcirv6nyes el-idegenitesi tilulo- mellett jogosult iermofbldtulajdon szer-zds're; az onkorm funyzat tiiotulajdon a - mint koztulajdon -forgalomkdptelen tcirzsvagyon ; az onkorm inyzat megl6vcifoldtulajdonrlt a torzsvagyon 6vir kell mincisiteni; az onkor-mflnyzat elcivtis 6rl6sra jogosult, a Magyu, 
-Attamot 

kovetcirangsorban;
a belterilletifc)td is termcifoldnek mincistil, igy irinyad6k raahaszonberlet torv6nyi korlatai;
a tanya termcifoldnek 6s nem ingatlannak mincis il, ez6rt tulaj-donszerzes6b ol abel- 6s kiilloldljogi szem elyki van z6wa.
a itildhaszonberlet jogcimeinel ;.g kell s*ntetni a tciket.-ruhilzo spekul6ci6s foldszerzesi ;o!at (1. az iltetveny , a ha-last6 6s az itllattarto telep tcikebl it ataiat rnegilletci elciva-sarl6si es elci-haszonb6rleti jogot), tov6b ba aGT 6s a szcivet-kezet (kozossegi jogba titkbzol termhrteki kivalts ag6t;a iogellenes zsebszerzfiddsek semmiss6gi szankcioit fenn

[:frj??"t 
az ingatlan-nyilviintartasi b.:.evz6sek megg6t-

Megie gyzendci: a szaktitrca egyes nyilatk ozoi a zsebszerzcid.-sek -felszdmolasdt stirgetci kozvei.menyt azzal nyugta tjak lneg,hogy 2010 nyarifiol el az allam elscidleges elcivasarldsi joga,amely giltolja a jogellenes foldv6tel telekkonyvi bej egyzes6t. Ez ajogi 6rveles t6vesnek 6s felrevezetcinek ftinik. Az6llamnak ez ajoga ui' csak a 2010. augusztustol kotott, tehat aidvribeti rigyletek-re iill fenn, igy nern erinthetr az 1994. vII. zl-tilt a 2lll.augusz-
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tusig megkotott, vagyis a multbeli szerzodesek erv6ny6t es hata-

lyifi. A mar megkotdtt, ,,lqppang6" zsebszerzciddseknel fel sem

meriilhet bdrki elcivasarlasi joganak a gyakorolhatosaga, igy ezek

nem is kertilnek a Nemzetr Foldalap jognyilatkozat-t6teli hat6sko-

r6be, vagyis az allam tudom6st sem szerezhet roluk. Ha viszont

egyeb fon6sb6l ertestilne is a zseb szerzodes alaplitt ado semmis-

s6gi okr61, ugy ez esetben sem keletkeztkjogalap az 6llami elov6-

saitasi jog gyakorl6s6ra (illetve e jog6rv6nyesit6s felek 6ltal ktza-

r6sa cim6n a szerzod6s semmiss6genek meg6llapit6sara), mert az

allam elcjvasarlasi joganak nincs visszarnend (ex tunc) hatalya.

A kovetk ezmeny: ez az allami jog nem vethet gatat a jogellenes

fo I dtu I aj d on s z erz 6s n ek.

Tiirv6ny a mezilgazdasdgi iizemek jogdlldsdr6l

Az izemszabttlyozast az EGK fejlett agrirtersegei a feudalis nagy-

birtokrendszer visszarendezodes6nek meggatl6sara es a csaladi

gazdasagok megerosit6s6re hoztak 16tre. A KAP triltermel6si v6l-

s6g6nak allandosul6sa ut6n , az az int6zmeny meg fontosabb ren-

deltet6shez jutott: a KAP nem piaci, biirokratikus koordinacioia -
mint parancsuralmi rendszer -- az er6forrasok kin6lat6nak korl6to-

zashval mesters6ges egyensulyt tart fenn a kereslettel, mikozben

az hgazat valos termel6si kapacit6s6t (a kvotarenddel 6s a kotelezo

fbldkivon6ssal) a visszafog6s ig6nye szerinti h6nyadra csokkenti.

A tag6llami beavatkoz6s ezt a ,,mnrad1k kapacitast" - az arvter-

meles es pia crajutas garantalt es6lyet - nem engedi at a ,, szabad

tcjkearamlas " clmen sem a tdkeercinek, mert ez a mezogazdashg

eur6pai modellj6t felszamoln6. E hetyett, a toket technikai eszkoz-

tfrral korl6to zzai barmely iizemletesitd - akar foldtulaidonos, akar

foldhasznalo, termdszetes vagy jogi szemely csak eg)) iizemet

tarthat fenn, amelynek mdretet az dllam, kozerdekbcil, kis- 6s ko-

zepiizemi nagysagra leszfikfti. Ezen feliil meghatarozza az izem-

letesit6s es iizemvitel szem6lyi es tirgyr felteteleit, amely ek nem-
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zeti cinvedelmet nyuitanak a fitld es a gazdft lkodas hazar kezbentartdsithoz.

Az iizemszabatyozas rehetcive teszi;
a nagybirtokrendszer vissza szoritas6t, a foldha sznalo sajatmunkajan alapulo kis- es kozeptizem megszilardulas6t, afrld eltarto kepesseg6nek novele.set;
a teleptilesen el6 gazddk foldsztiksegletenek eletkepes (aru-termelci) rizemmeret szerinti kielegit6set;
a foldrulajdon es a foldha sznalat megs zerz1set,elscisorban ahelyi teleptilesi kozossegek taglainak, az allando jelleggelletelepedett, igazoltan mezogazdasagi tev6kenyseget folyta-to gazditlkodok es viillatkozok reszere biztos itja;a fold termelcii es m6s celu hasznalatinirl kizarja a kozcelok-kal ellentetes, nyeres6gsze rzo spekul aciot, az ezt6rvenyesi-to' birtoklasi es fbldtulajdoni *onopolium kirft;i#;a hazai elehniszer-t.*.i.st a helyi es berflordi fbg;;rrrj, u,-elegitesere osszpontositj a ;

ellensulyozza 
I IGP piac- es versen ytorzito hatasait. Hosz-szabb t6von a foldalup ujraos ztasht",a kis- es koz epizern ter-nyereset szolgalja.

Az tizemszabitlyozas 5-10 even beltili vegreh ajt6sa ut6n sorkenilh et az dttatanos birtokrendezesre. A nagybirtok viss zaszoru-lasa ut6n a Iventzeti Birtokpolitikai Kdzportt a szetaprozottbirtok-testek egyesfteset, a tagosit6st es a foldcseret a dece ntrarrzaciovalsegftheti: a foldrendezest a helyi kozossegek kezebekell adnia.Hangsulyozni kell: a mezlgazdasagi izemszab iilyozirs kizarolagugy teljesitheti nernzetstrateg;i c6ljaii, ha irttezrn|rty,i biztositekok_kal el a kovetkezetes vegrehiitarru, amel y kcitelezci erventtyel, a tel-ies '/dldalapra 6s Qz cisszes arttt.ermeti gazdasagra kitejed. Aztizems zabalyozils jogi eszkcize, elscisorbai, a mtauerleti piac sze-replcii nyilt diszkrimindciojanal a kozossegi jog alapjin valo fel-szdmolSsa: a csatlakozasi szerzcides ertelmeben 2004. v. Iletcilvalamennyi jogalany res z6re azonos termertekben kell a Jograk biz-tosftania a haszctnberlethez itttast. (Ma a tenneszetes szem6lyek
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legfeljebb 300 ha, mig a GT es a szovetkezet 2500 ha foldberlethez
juthatnak.) A Romat Szerzodes 4. cikke alapj an az iiltalinos egyen-

loseg alapjog, s ezt az Europai Kozossegek Birosaga kiterjeszti az

azonos versenyfeltetelek biztosit6sanak kovetelmenyere. trz j ogala-
pot ad a nagyiizem tdrmerteki kivaltsaganak a megsziintetesdre.

Az e tirgyi, szakmai elok eszito vitak meggy ozove tettek: a ha-

za: tizems zabiiyoz6snak csak ugy lehet ertelme, ha valqmennyi
gazdalkodo jogalanvra kiterjed, kozjogi kenyszerrel, hatosagi be-

avatkozcts-, engeddlyezes- 6s szankciorendszerrel, kotelezci entenyt

ftiz uz alkalmazasahoz.2a'
Ki kell dolgozni azt a szankciorendszert, amely - az atalakulasi

hatarido eredmenytelen elteltevel kikenyszeriti, hogy egyetlen
hazar gazdasag se kertilhesse meg a Tj iizemszabiilyozast eloiro
kovetelmenyeit. Itt azzal kell sz6molni, hogy elobb az iizemben

tarto elhessen a tulajdonosi rendelkezesevel (pL a tobblet fioldtu-
lajdon elidegenitese), m6sodsorban kenyszerdrverds es a Nernzeti
Foldalap beiktat6s6val vegrehajthato , kr)telezci foldeladas johet
szoba, az arra jogosult iizemben tart6k javhra.

Az 6rutermelo gazdasagoknak a ! szerinti mezogazdasagi
{izemme valo, kotel ezo atalakulasat dssze kell kdtni a kozossegi es

a nenrzeti kiegeszitci agrartamogatasi joghoz ftizcidci alanyi jogo-
sultsaggal.A szabalyozok kimunkalasaval el kell erni, hogy a jo-
vciben a KAP I . pilleru agr6rt6mo gathsitban - tehat az un. GOFR-
novenyek foldalaphoz kotott t6mogatasaban -- csak mezogazdasa-
gi iizem r6szesiilhet.2aT

Tovabbi szakmai gond, hogy az izemszabiilyozirs nenl melloz-
heti a tamogatasi jog vctg))orti forgalmanak az iizem sorsahoz kotri-
dci rendezesdt sem, rnivel a - kotelezo - kozossegi j og az iizern fo-
galrn6ba a dolog- 6s a vagyonosszesseg isrnerveit egyarant beepiti.

igy a Brzottsag2004. aprilis 2l-i 795/2004/EK rendelete a me-

zcigazdasagi iizem 6s a hozza kapcsolodo - avagy attol el is szakit-
hato tamogatasi jog vag),oni .fbrgalmat olyan iigylettipusokn6l
szabalyozza, mint:

az orokl6s es a v6rhato orokles (13. cikk);
az fizem egyesiilese es szetvalasa ( I 5. cikk);
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az tizem es foldjenek egytittes eladasa (17. cikk);
a berbe adott fbld iltruhirzasa (20. cikk);
a foldhasznalo beruh6z6si igenyenek a tamogatasi jogban fi-
gyelembe v6tele (21. cikk);
a b6relt fbld megvetele (22. cikk);
a r6nrogatasi jog 6truh6zasa (25. cikk);
berletndl maginjogi szerzodes kikotesei (27 .cikk) es a teni-
letpihentetesre szhnt fbld cserdje (33. cikk). Vegtil pedig a
szab iily oz6s kti I on k6rdes kor6t adj a az agr arizemorok I 6 r..7o t

201l-ben meg nem lathato, hogy a konnany foldprogramj iban
fe I v6 I lal t me zo gazdas ag i tizems zabiily ozas m i lyen t a r t a I o ntm a I fo g
megvalosulni, rnilyen celrendszert kovet, milyen Jtmkciokat, mi-
lyen iogirttezmenyek alapjan ervenyesit. Egy dolog teljesen bizo-
nyos' Az iizemmdret es az iizemszdm kcitelezi to-rnyi korlatozesa a
tcikehatalom telies ellenallasaba titkcizik, vagtis a naglbirtokrend-
szer hatalmi gepezete mindent megtesz ennek az elkeriilrrrru. (L6t-
fuk: az MTA tudorn6nyos-szakmai tekintelye alapjin, mar Z0t0-
ben 

"recept" keszlilt rola, hogyan kell eleve kiiktadi - a versenyke-
pesseg, hatekonysag, inlirthatos6g stb. neoliberalis leggombjeivel -az tizemszabfiyozas intezmenyi lenyeget, az izemr kapacitds koz-
hatalmi korla tjait, arnelyek erveny.riter. nelkii I az eg6sz agazatot
az Lparszeni nagybirtokrendszer uralj a.2o' Ennek tragikus kove tkez-
rnenyei pedig kozismertek.) Ezert is kell tisztanlatni az iizemszaba-
lyozas kc)zerdekii rendeltetdset, fontos intezrnenyi szerep6t, amely-
nek kiiktat6sa elveti annak lehetciseget, hogy a birtokszerkezet kdz-
hatalmi Jbrmalasa a nemzeti megmaraddst szolg iija.

Fiildv6delem

A kozerdekri, ertekteremt6 fbldpolitika vegrehaj titsitt- kozhatalmi
eszkozeivel - a birtokrend negyedik elemi afdtdiigyi szakigazga-
tas szolgiilja, Ennek mai rntezmenyrendszere - dontoen a flbld
tcikeuralmi elsaj inititsirt ervenyesiti, ezert gydkeres atalakftasra
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szorul. A valtoztatas egy arant megkivanj a a mar rntezm6nytipusok

megsziinteteset (hataskoriik elvon6s6t, attelepites6t) es az ij tntez-

menyi modellek kiepiteset. igy pl. neln tarthato fenn az dnkor-

manyzatok fdldvddelmet kiiktato hataskc)re, amit a belteriiletbe

von6s jogtechnikaj ixal a termofold ingatlann6 minositese hajt

vegre. Hasonloan, meg kell sziintetni a .foldhivatali hataskrirt a

fotdkivonas engeddlyezesenel. A mai Nemzeti Foldalap helyebe -
amely a polgari korm6ny iital vegrehajtott atszervezeseig, kizaro-
lag a hazai f,old idegen toketulajdonba itl6tsz6sanak eszkoze volt

- Nemzeti Birtokpolitikai Kozporttot celszeni l6tesiteni, reszben a

kozcelu f,oldjuttatdsok rntezmenyes vegrehajtasara es a foldkesz-

let-gazdalkod6s ir6nyit asara, r6szben a foldvedelem kozponti ha-

tosagi feladatainak az ellitt6s6ra. A szakig azgatasi szerve zetnek a

birtokrendben betoltott szerep et a legfontosabb funkcio, a floldv6-

delem kozerdeku igenyeinel elemezzik.
A hatalyos loldvedelmi torv6ny (2007: CXXX. tv. - Fvt), csak-

nem ktzarolag, a tcikebefektetci els aj atftasi maganirdekeL nyeresig'
igenyet, a .fttdspehtlaciot es a termci./6ld elelmezdsi celil hasznosi-

tasanak a felszamolasat szolgalja. A Jold menrD)isdgi es mincisdsi

v,dclelmdnek megtugadasa, fcikent, a kdvetkezci jogintezmtnyekkel

ervenyestil:
Az Fvt ttrgyi hatalya meg vedelmi targyat, a tala.i fogalmat
seln pontos itja, igy nyitva hagyja a humusz isrnervet es ve-

delmi igenyet (2. $);
a belteriileti foldet kizarja a vedelem korebol (rejtett celkent

az€rt, hogy az onkonn anyzatt manipulacioval beltertiletbe

vont kiiltertileti foldet a vedelmi szempontok es a foldvedel-

mi j6ru1ek anyagi terhe nelk{il, jelkepes 6ron lehessen a to-

keberuhazonak rnint ingatlant, kiszolgfltatni l. $);
megerositi a helyi onkorm6nyzathat6skoret es dontesi on6llo-

sagat arra, hogy - az orsz6gos szakhatos6gok beleszol6s6nak

es ellenorzesenek kikapcsolasaval - a foldkivon6s onallo gaz'

daJa lehessen (magy aran: ne leg1,g11 intezntenyi gat a termci-

/i;ld kiilfoldi tcikenek ,,atjittszasi technikaiaban" - 15. $);
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az engedely nelkiili /t;tdkivonasnal merlegelesi jogot ad azingatlantigyi hatostignak, hogy az eredeti allapot vissz aAllitit-
s6t ne rendelje el, tovdbb6:, l0 ev ut6n ettorli a visszaallit6s
kotelezettseget, illetve u.gjruagolast es a foldvedelni j6ru-
lekfizetes kotelezettseg6ttro;
afoldvedelmi jarulekfizetes alol nem indokolt - nem kozcelu
- lnentessegek tobb jogcimet biztos itja a tcikeberuha zo java-
ra, ezzel is fellazitva a foldvedelmet (pl. ilyen, ha a foldkivo-
n6st,,a leghatr6nyosabb helyzetti kisiersegekben l6tesitendci
ipari parkok l0 ha-t meg nem halado nugy, irgtrteniletere en-gedelyezik,, -21 . $ l2l m.)
a talaivedelnti iarutek es bfrsag jelkepes mertekti ahhoz,
hogy utjat allia a floldpa zarlasnut. iss-jo. g) Aki ui. humu-
szos termcireteget tavolit el,2,5oA alatti humus ztartalom ese-ten 100 Ft/rn3, e felettin el 250 Ft/m' jarulekot koteles fizet-ni' Ha a talaj erozioval, szikesed6ssel stb. kapcsolatos vedel-
met mulasztjik el, a birsag 30 e Ft/ha. A humus zreteg I ha
termcifoldn6l elt6volitasa - vagyis a frld tepneketlenne tete-le I miilio Ft birsagba kenilirer.2sr
a hatirlyos szabiilyozas sem az ors zagos, sem a hely i talajve-
delmel nem segiti: a rendszer a talajhasznalatban semlnilyen
megel ozo elemet nem tartalm ur, ,ruk a bekovetkezett karok
utan, esetleg szankcional. (J6ger. J. 2009: 6. o.)

A tortenelmi korszakvaltasban a tenncifold uj rninclsegri ertek-rend leteleme. rovidesen a tuleles, a puszta fizikai fennmarad6s
dr6mai elcifeltetele lesz. civil izitciont eaoigi tortenete hezkepest -serrrrnrhez nem hasonlithato es semmivel nem rnerhetci esznteierteket kepvisel: sokcelfi rencleltetesevel (elciltel1,, otthort, tapla_lek/brras) az elet elemi /bltetete. A tennofold elelmiszer-tennelci
es eleltnezesbiztons6gi szerepe a letfenntartdsban -- mint uj l6trni-noseg - felertekelodik. Az emberis6gre kovetk ezo korszakban ui.csak annak a nepnek lehet eselye a tillelesltez es qz etrtikai nteg-maradashoz, amelf ik - banni aron, ezdrt az aldozatokat is vattat-va - az iclegen erdekek es hatalmak pttsztitasaitol, a globali,s tcjke-
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w"alom elsajat{toi ehsegetril kdpes megcirizni termciJoldkeszletet es

annak elelntiszer-termelci kepesseget.

foWvedelni strategiankat a fenti ertekalapzatra kell epitentink,

ami viszont 180 fokos fordulatot, a neoliberalis foldpolitikaval valo
te lj e s szakrtas t kovete 1 i az erteka lapu tntezmenyrend szer I etreho zit-

s6hoz. Ennek htlcselenrci, a loldvedelem hatekony es szigoru t6rsa-

dalrni ellenorzes aI6 vont mtikodtetesehez, a kovetkezok:

a) A termofold ktil- es beltertileti fekveserol (az ovezeti 6tso-

rol6srol), az ideiglenes vagy vegleges m6s c6lu hasznosita-

s6rol ( a muvelesbol kivonasrol) valo kozhatalnti clonteseket

el kell vonni ntind a telepiilesi dnkorman))zatok, mind az in-
gatluniiglti hatosagok (a foldhivatalok) hataskdrebcjl, es a
koziga zgatasi hatos irgi rendelkezest e targyban egy kdzponti
allarnigazgatasi szetryre kell -- a sz6mon kerheto felelosseg
garanciaja mellett telepiteni. Teriiletmertek es ertekhatar

fiiggvenyeben a foldkivonfsrol ez az orszagos szerv sem

hozhatna erdemi dont6st, hanem annak jovahagyasa az Or-
szitggytiles hat6skorebe tartozna.

b) Kozgazdasagi es jogi szabalyozorendszert kell kirnunkalni,
arnely - /ciszabalykent es hatekony szankci1kkal - megtiltia
a termofold nttivelesbdl valo vegleges kivonasat, es e tilal-
mat a foldvedehni gyakorlat szigorixal ervenyesiti. A fbld
mrivel6sbol valo, vegleges kivon6sara csak szuk kivetelkent

akar a kisajatitasi torvenyhez hasonlo, tax6cioval lefedett
esetkorben , kizarolag kozerdekbol keriilhet sor. A rnai

mugctnerdekek - pl. ,,zoldrnezos beruhazas", ipari park, gy6r-

epites, lakopark stb. - semmilyen ,jogi trtikkel" nem sctrol-
hatok a kozerdekii .ftldkivonas kc)rebe, igy kozhatalmi szi-
gorral el kell utasitani a termof,oldigenyeiket. Nyilv6nvalo:
a t6rsadalomnak - merhetetleniil - fontosabb erdeke a ter-

rnofoldalap mennyisegi-rninosegi megorz6se ahhoz k6pest,

hogy a tokehasznosulas e ,,termelesi tenyezo" monop olizit-
l6s6val mennyi egyeni profithozjuthat. A foldkivonas ren-
dezeset olyan jogi keretek koze kell illeszteni, arnelyek ki-
zfxjik a torveny megkeriileset es a joggal valo visszaelest.
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c) A fc)ldvddelmi iarutek ds a birsagolas nterteket ugy kellmeghatarozni' hogy - az enged elyezhetci, illetve a szankcio-nalt fbldkivon6sndl egyaritnt - hatekony vissza tarto eszkozlegyen a tenn6fbld mas celu felhas zniilitsfxalszemben. Ma-gyaran' a tcikebe ruhdzfts hasznat, fitalitban, olyan tetellelterhelje, ami miatt a beruhdzokenytelen lernondani a termci-floldet igenylci' nem elelme zesi..iu vallalk ozasirol, me rt aza fbldkivon6s megfizetes6vel veszteseges lenne., igy atoke az ilyen jellegti befektetesektcil ,,-.n.-ktilni,, kenys ze-rtil' (EhheZ, o torvenynek, a kivonds ellenteteletil nem eleg afoldpiaci arat megfizettetnie a potencialis beruha zoval,ha-nem annak sokszorosdt keil elciirnia.)
d) Mivel az itllami foldfulaidonra, sarkalatos torvenyben, elide-genitesi tilalmat kell bevezetni, az allami /iltdtulajclonrol ds

/\ldhasznalatrol valo ddntdsi hataskcirt ki iett entelrti az alla-mi vaglonrol szolo 2002; CVI. tdnt\ny hataly,a es ntfikdd1sirendie alol' Az NFA helyett - orszdgos hataskoni, kozpontiallarni gazgatdsi szervkent - letre kell hozni a lvemzeti Birtok-politikai Kdzporttot- (NBK) E szerv feladata alapvetcien -ket kozfunkcio elliitasa. Egyre szt, az allqnti /6tctk6szlet-gaz-dalkodast es /i)tcthasznositasr kell irany itania,ami -- a csaladigazddlkoddst megal apozo, tartos foldha sznillat juttat6s6val esa ktilonb ozo tipusu fbldb6rleti szerzodesekk.i,'torcelu fiild-programokkal - egyszeffe szolga lja anepesedesi es a szoc ial-politikat' Mdsre szt, ez a szerv lehet a /i)tdveclelent kdzporttihatosaga' Az utobbi maga is osszetett hat6skort 6s szerye zetifelepitest jelent: egyetlen szerv kozponti irfnyitasa alatt kellbiztositani a foldvedelem ervenyesiteset, az altaldnos birtok-rendezes' a tagositasok es a foldcserek tewezesdt, elcikes zite-set, f,oldsztiksegleteik kielegiteset, tovabb6 a korszeni fbld-(illetve ingatran) nyirvdntartast.
e) A te'nitfbld mennyisegi es minosegi vedel'renek szervezeti

szdtv'alasztasa -- a folcl- es talajvedelern kettcissege -, illetvee hataskor ilgazati tarcafeladatta szrikitese ma m6r korsze-
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riltlen, ellentetben fil a fbld mint term6szetr ciselem megor-

zesenek fj drtekrendjevel. Az NBK - a fbld tulajdoni for-
m6jatol fiiggetlentil -funkcionalis gazdaja a teljes hazai ter-

mofoldalapnak.2s2 Ezert a talajvedelmet kt kell vonni a VM
hataskorebol, 6s - uj szervezett fel6pit6ssel - az Ir{BK hatas-

kcirehe kett utalni.253

A jl)ld a legnagyobb ertekti nemzeti vaglonunk. Becsle-

sek szerint, a hazar 7 ,8 millio hektdr, 2 ezer €lha 6ron sza-

mitva, legalabb 14,8 mrd € nemzetr vagyont jelent. Talin az

igy kifej ezett penzerteknel is fontosabb a talaj letfenntarto
erteke: az ember iital elfogyasztott elelmiszer 70(%-at, vi-
lagszerte, termcitalajon allftiak elci. Ez a jovoben sem fog
valtozni, teh at az ember meg6lhetese a talajhaszn6lattal es a

talalhasznosit6ssal szorosan osszefiigg. Ez onmagaban is in-
dokolja, hogy a vedelmet egy onallo kormanyhivatal, foha-

tosagi jogkorrel felruhizva lassa el. Ez a szerv lenne az Or-
szagos Foldiigyi Fcihatosag (OFF), amely - az NBK szerve-
zetr alegysegekdnt, kizarolag e szervnek al6rendelve az

allamteriilet teljes .foldvagyonanak a mennyisegi es mincjse-

gi vedelmeert /blel. Az OFF a foldhivatali halozathoz integ-
ralt, terlileti szerveivel litnh el a f,oldek kozhiteles, komp-
lex, kozponti, teriileti es minosegi nyilvantart6si feladatait.

A fohatosag onalloan veg ezn6 a talaj, mint az egyik legfon-
tosabb korny ezett elem vedelmet: a muvelesi 6gtol es a ter-

m6szetvedelmi funkciotol fiiggetlentil, egyseges alapelvek

szerint vedene a talajt.zsa

Az OfF .feladata lehet, a VKI kerettervek egyes kiernelt
vizgyqto tertiletein beliil, a foldhaszn6lok taverzekelessel

valo tamogat6sa es bevon6sa a vizvedelmi es vizgazdalko-
dasi teendcikbe. ugyanez a szerv, kozpontilag tartand nyil-
van a termcifoldon valaha megepiilt, jelenleg gazdittlan,

kozossegi celu tingyi eszkozoket. Ezek fenntartasirhoz for-
r6sokat biztositana es ellenorrzne az allapotukat. Terinfor-
matika-rends zerbe integralva, itt tartanak nyilvan a mtiveles
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alatt allo tiltetv6nyeket (MEPAR, VINGIS), az izemi arko-
kat, a lecsapolo rendszereket, onto zorendszereket, es m6s
mezo gazdasagi in fras truktura I i s I etes itmdnyeket. Minde zek-
re a nyilvanos adatokra a t6rnogatasi fonasok jobb felhasz-
ndlasa erdekeben, a tenileti egyenlcitlens6gek elkeriil6se ve-
gett van sz{ikseg. Ugyancsak az o.FF keszilene elci az arany-
korona hely ett az ui fc;tdmincisegi rendszer bevezet6s et es azuj allami frldbirtok-politika kereteben teleptilesenk6nr, a
terme I cikkel kozo s en, ln e ghatir ozn6, a b irtokren de zes e I indi -
tasfthoz helyben sztikseges lepeseket is.

Az oFF kozpontilag tartana nyilv6n a Magya rorsza,gon
it)ldvasarlasra iogosttlt tutios attantpolgarokat, es errcil 6vente
hatos6 gi igazolast adna ki. Ke zelne es szankcional na avissza-
eleseket, mig a jogvitakban kepviselne a Mag yar i1"-or.

E szerv alapadatokkal segiten6 a teleptifEsi onkorm frny-
zatokat a teleptilesi szabiiyozirsi tervek elkesziteseben es akozmtiterkepek vezeteseben. Vegtil, a foldhoz kapcsolodo
szakmai teniletek kutatasi 6s gyutorlati szakrnai koordin6-
cioj at az oFF az MTA Talajtani es Agrokemiai Kutato Inte-
zete, tovabb 6 a FOMI aktiv segitsegevel tamog atna. Ennek
eredmenyekent, a termcifoldeket erintci vrzsgalatokat, adat-
bazisokat egyseges honi rendszerbe illesztene, amelynek
nyilvanos adatbitzisa, kozerdekti adatkdnt, az egesz elelmi-
szer gazdas6got szo 196 ln6.

0 A fenti szerve zett modell nem valasztja szet a termci/cildek
ds az ingatlanok hatosagi nyilvantartaset, amit - ahataskor
fciszab iiyakent - valtozatlanu I a fdtcthivatalotr (mint ingat-lantigyi hatosagok) vegeznenek ."tJgyanakkor, azokat a tu_
lekkcinyvi tigyeket, amelyek elbiralaru az ingatlan-nyilvdn-
tartdsba valo bejegyzessel (torlessel) jar a tulajdonvede-
lem alkotm6nyos szavatol6sa vegett - aktilon jogszaballyal
meghatarozott bfrosagi hatdskcirbe kell utalni. (iank a,2009.)

g) Mig a hazar tokehi ftny ine6lissa teszi termcifloldjeinkbe anagy arinyfi, termelesfejlesztesi celu beruha z6sokit, ugyan-
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akkor a termofoldnek mint fenntarthato termeszett elem ve-

delmenek, eddig ki nem hasznhlt, hatalmas tartalekai vannak.

A nemzeti f,oldpolitika-strategia reszeve kell tenni talajaink
turt6s kemiai 6s fizikai megjav[tasat. (Jager J. 2009: 7.o.)

E zt a strat egiftt a kormanyprogrammal szembesitve meg-

iilapithato, hogy nincs hatassal a foldpolitikai dontdshozo

szandekaira. A f,oldvedelemnel a Pr semmit nem jelez a

sziikseges paradigrnavaltas igenyercil. (V 12.) Mindossze ana
utal, hogy ,d tennolold mennyisegi es rnincisegi vedelme

erdekeben tovabb erosidtik a foldvedelmi torvenyi garancia-

kat es gazdas6gi eszkozrendszert. ,,Kozvetve, azt rs nyilvan-
valovd teszi, hogy nem tervezr az 6llarn elov6sarlasi joga-

nak a Natura 2000 floldalapjira valo kiterjeszteset.2ss

Az 6lelmiszer-tinrendelkez6s (EO)

A civiliz6cio osszeomlasaval is fenyegeto vilagvalsag felerositi

azt a harcot, amit az EO neveben a kistermelcik europai es

nentzetkozi osszefogasa 1993 ota folytat a globalis toke rntez'

menyrendszer6nek (WTO, Vil6gbank, IMF, Eu stb.) az elelmi-

szer-vilagpiacon gyakorolt a t6rsadalmakat es a korny ezetet

pusztito, tobb mint egymilliard ember ehezeseert felelos - urahn6-

val szemben. Lenyege szerint, az EO ,,iog Arra, hogy emberek, re-

giok, allamok vagy azok unioja magttk hatarozzak meg mezcigaz-

dasagi es elelntiszer-politika.jatkat, tigy, hogy kcizben ne araszszak

el dompingarLtval mas nemzetek piacat." (Simonyi B.-Varga G.

2008: I .o.)

Az EO iranti politik ai mozgalom egyik terepe az EU kozponti

donteshozo szerve zete, amelyen beliil - fokent az Europai Parla-

mentben - a Via Carnpesina taglai 6s a mozgalom celjait felvalla-

lo, egyes parlarnenti kepviselok kezdemenyeztk, hogy az EU az

elelemhez valo jogot alapvetci emberi jognak ismerje el, ami rest

iithet a KAP rendszeren. E szerint el kellene erni, hogy e jogot az
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Epil6gus helyett

A magyat foldtigy feszitci ellentmond6sait tobb metszetben pro-
b6ltuk felt6rni. Felideztiik a 22 6v terhes oroks6 get, vizsgitltuk a
fitld kozfunkcioinak mai alkotm6nyos ig6nyeit, szembesitetttik az
olvas6t az EU agr6rjovtik6p6vel, 6s bepillantottunk a tudom6nyos
mtihelyek floldvithiba, melyek a jovcistrat6gi6t kiv 6njik meghat6-
tozni. V6gtil megismerhetttik a nemzeti megmarad6s egy igEretes
foldprogramj 6t. Azt hiszem, az igazin izgalmas k6rd6s - nemcsak
sz6momra, de az olvas6nak is: hogyan szdmol a polgdri kormdry
frildpolfnkdia ielennel es jdvrivel? Tud-e 6lni a Gondviselci (6s
Briisszel) megadta ,,krgyelmi idcivel ", a /titdmoratorium 3 evevel,
ami a foldiigyben ,,holnapra megforgat(h at)ja az eg6sz vil6got"?
Ezen beliil, az en m6rc6m az is, hogy mi val6sulhat meg abbol a
foldprogrambol, ami rgaz meggy ozodesem szerint nemzeti
megmarad6sunk fopill6re.

Az utobbi es6ly, sz6momra, nem tul biztat6. A ,,v6nnes rem6-
nyeknek" egyre tobb teny ellene mond. Igy a fold nemzeti vagyon
min6seg6nek az elvet6se, a fbld kozfunkcioi alkotm6nyos ueA.t-
menek a megtagad6sa, dz 6llami floldfulajdon forgalomk6ptelen
kozvagyonn6 mincisit6se elcil az elzirk6zds, a foldued.bm minci-
segv6lt6si ig6nyeinek a mell oz6se, a tcikehasznosulds 6rdekeinek -
a fitld hazai megtart6s6val szemben - elscibbs6get biztosito beru-
hindspolitika toretlen folytatdsa, a jogellenes kiilfbldi foldtigy-
letek felszitmol6sa helyett a benito tehetetlens6g. A sort folyLt-
hatn6m. De, talin, csak az 6n elvdrdsont tttlzoti. ami s{irgetn6 a
cselekv6st. Az elcitttink 6116 3 6v oss zehangolt, celvezerelq rend-
szer6pit6 alkotdsa m6g olyan birtokrendet teremthet, ahol akozha-
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talmi beavatkoz6s tntezm6nyei, tort6nelmi t6von, biztositjek az fi-
lamterliletiinket alkoto foldnek a magyars6g rlszlre megcirz6s6t.
A VM parlamenti 6llamtitk6ra is ezen munk6lkodik, amiben a

megtarto hite segiti 6t. Rem6nyeink 6s tartdsunk erSsit6s6re 6rde-
mes Angdn J6zsef bizakodasdt tdezni. ,,F6lelmeinket Legyozve, 'a
vil6g folott cirkod6 Rendben' (Wass Albert) 6s egym6sban binra
el -fogunk jutni a faluromboldstol a viddk 6s az egesz magyar tdr-
sadalom ujjdszerttezdsehez, megujitdsdhoz ! Az igazi rendszerttal-
tas csak most kezdddikt "Zsg

Isten adja, ugy legyen!

A
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