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SzÃ¡z Ã©vvel ezelÅ‘tt Henry Ford azt mondta: vegyetek termÅ‘fÃ¶ldet, mert ennek a termelÅ‘eszkÃ¶znek a gyÃ¡rtÃ¡sa
befejezÅ‘dÃ¶tt. A fÃ¶ld stratÃ©giai fontossÃ¡gÃº erÅ‘forrÃ¡s, ezÃ©rt a Magyar KormÃ¡ny a fÃ¶ldforgalmi tÃ¶rvÃ©nyben kÃ-vÃ¡n
szabÃ¡lyozni, ki Ã©s milyen feltÃ©telekkel juthat termÅ‘fÃ¶ldhÃ¶z MagyarorszÃ¡gon. A birtokpolitikai irÃ¡nyokat a Nemzeti
VidÃ©kstratÃ©gia jelÃ¶li ki.
Napjainkban az egyik legfontosabb kÃ©rdÃ©s, amelyet az EurÃ³pai UniÃ³nak Ã©s tagÃ¡llamainak el kell dÃ¶ntenie, hogy mire
valÃ³ a termÅ‘fÃ¶ld. A Nemzeti VidÃ©kstratÃ©gia erre a kÃ©rdÃ©sre egyÃ©rtelmû vÃ¡laszt ad: a termÅ‘fÃ¶ld Ã©lelmiszerterme
valÃ³. Mindez termÃ©szetesen nem jelenti azt, hogy az Ã©lelmiszertermelÃ©sre kevÃ©sbÃ© alkalmas vidÃ©keken ne lehetne
energianÃ¶vÃ©nyeket termeszteni, de inkÃ¡bb arra kell tÃ¶rekednÃ¼nk, hogy energiÃ¡t a mezÅ‘gazdasÃ¡gi hulladÃ©kokbÃ³l,
mellÃ©ktermÃ©kekbÅ‘l Ã¡llÃ-tsunk elÅ‘. MagyarorszÃ¡gon a fÃ¶ldhasznÃ¡lat arÃ¡nyai jÃ³k, mÃ©g nincsenek visszafordÃ-thatatla
tendenciÃ¡k.
Az Ãºj fÃ¶ldtÃ¶rvÃ©ny az agrÃ¡rpolitika Ã©s a vidÃ©kfejlesztÃ©s rendszerÃ©benV. NÃ©meth Zsolt
vidÃ©kfejlesztÃ©sÃ©rt felelÅ‘s Ã¡llamtitkÃ¡r, VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©riumHelyzetelemzÃ©s A VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ
2011-ben elkÃ©szÃ-tette a Nemzeti VidÃ©kstratÃ©giÃ¡t, a vidÃ©k alkotmÃ¡nyÃ¡t. A munkÃ¡t a tÃ¡rca helyzetelemzÃ©ssel kezd
amelybÅ‘l leszûrhetÅ‘: vidÃ©ken sÃºlyos problÃ©mÃ¡t jelentenek a tÃ¡rsadalmi egyenlÅ‘tlensÃ©gek, a demogrÃ¡fiai vÃ¡lsÃ¡g (a
lakossÃ¡g elÃ¶regedÃ©se, az elvÃ¡ndorlÃ¡s), a munkanÃ©lkÃ¼lisÃ©g, a szegÃ©nysÃ©g, az alacsony vÃ¡llalkozÃ³i aktivitÃ¡s, a
hiÃ¡nyos, alacsony szÃ-nvonalÃº alapellÃ¡tÃ¡s, az elmaradottabb infrastrukturÃ¡lis ellÃ¡tottsÃ¡g, a helyi kÃ¶zÃ¶ssÃ©gek
szÃ©tesÃ©se. A birtokrendszer kettÃ©szakadt, duÃ¡lissÃ¡ vÃ¡lt, a tulajdonosi szerkezet elaprÃ³zÃ³dott, az egyÃ©ni gazdasÃ¡go
szÃ¡ma tÃ-z Ã©v alatt 40%-kal csÃ¶kkent. A hagyomÃ¡nyos munkamegosztÃ¡s, a vidÃ©k Ã©s a vÃ¡ros kapcsolata felbomlÃ³ba
van, hiszen mÃ¡r rÃ©gen nem igaz, hogy a vÃ¡ros az iparcikkek elÅ‘Ã¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak helyszÃ-ne, a falu pedig agrÃ¡rvidÃ©k. Ma a
falu nem egyenlÅ‘ a mezÅ‘gazdasÃ¡ggal, bÃ¡r az agrÃ¡rium jelenti a vidÃ©k gerincÃ©t. Ha megnÃ©zzÃ¼k, hogy mekkora a
mezÅ‘gazdasÃ¡g Ã©s az Ã©lelmiszeripar arÃ¡nya a foglalkoztatÃ¡sban Ã©s a GDP-termelÃ©sben, lÃ¡thatÃ³ hogy a szerepÃ¼k
egyre csÃ¶kken. Mindezek mellett energiapolitikai problÃ©mÃ¡kkal is meg kell kÃ¼zdenie a magyar agrÃ¡riumnak. MÃ¡sfÃ©l
Ã©vtizeddel ezelÅ‘tt az EurÃ³pai UniÃ³ politikÃ¡jÃ¡nak meghatÃ¡rozÃ³ eleme volt a tÃºltermelÃ©s. AdÃ³dott a lehetÅ‘sÃ©g, hogy
termelÅ‘k az Ã©lelmiszertermelÃ©srÅ‘l az energianÃ¶vÃ©nyekre Ã¡lljanak Ã¡t, ami az elkÃ©pzelÃ©sek szerint rendezte volna az
Ã©lelmiszer-tÃºltermelÃ©si gondokat Ã©s az energiavÃ¡lsÃ¡got is, de valÃ³jÃ¡ban egyik problÃ©mÃ¡t sem oldotta meg. Napjaink
az egyik legfontosabb kÃ©rdÃ©s, amelyet az EurÃ³pai UniÃ³nak Ã©s tagÃ¡llamainak el kell dÃ¶ntenie, hogy mire valÃ³ a
termÅ‘fÃ¶ld. A Nemzeti VidÃ©kstratÃ©gia erre a kÃ©rdÃ©sre egyÃ©rtelmû vÃ¡laszt ad: a termÅ‘fÃ¶ld Ã©lelmiszertermelÃ©sre v
Mindez termÃ©szetesen nem jelenti azt, hogy az Ã©lelmiszertermelÃ©sre kevÃ©sbÃ© alkalmas vidÃ©keken ne lehetne
energianÃ¶vÃ©nyeket termeszteni, de inkÃ¡bb arra kell tÃ¶rekednÃ¼nk, hogy energiÃ¡t a mezÅ‘gazdasÃ¡gi hulladÃ©kokbÃ³l,
mellÃ©ktermÃ©kekbÅ‘l Ã¡llÃ-tsunk elÅ‘. MagyarorszÃ¡gon a fÃ¶ldhasznÃ¡lat arÃ¡nyai jÃ³k, mÃ©g nincsenek visszafordÃ-thatatla
tendenciÃ¡k. A Nemzeti VidÃ©kstratÃ©gia A Nemzeti VidÃ©kstratÃ©gia ezernyi ponton kapcsolÃ³dik a kormÃ¡nyprogramhoz, az
SzÃ©chenyi-tervhez, a Nemzeti KÃ¶rnyezetvÃ©delmi Programhoz, a SzÃ©ll KÃ¡lmÃ¡n-tervhez Ã©s szÃ¡mos egyÃ©b stratÃ©gi
ErÅ‘ssÃ©ge, hogy a vilÃ¡gvÃ¡lsÃ¡g kÃ¶zepette szÃ¡mol azzal a helyzettel, amelybÅ‘l ki kell indulni. EredmÃ©nyes stratÃ©giÃ¡t
ugyanis csak reÃ¡lis helyzetfelmÃ©rÃ©s utÃ¡n lehet kÃ©szÃ-teni. A Nemzeti VidÃ©kstratÃ©gia vÃ©grehajtÃ¡si programja a Dar
IgnÃ¡c-terv, amely az EurÃ³pai MezÅ‘gazdasÃ¡gi VidÃ©kfejlesztÃ©si AlapbÃ³l Ã©s nemzeti forrÃ¡sokbÃ³l tÃ¡plÃ¡lkozik. A
vidÃ©kstratÃ©gia filozÃ³fiÃ¡ja az, hogy a vidÃ©k nemcsak termelÃ©si Ã©s gazdasÃ¡gi tÃ©r, hanem maga a teremtett vilÃ¡g a
megvÃ©dendÅ‘ termÃ©szettel, valamint tÃ¡rsadalmi-kulturÃ¡lis tÃ©r is. Ez utÃ³bbiban leplezÅ‘dik le a mÃ¡sik kettÅ‘ Ã©rtelme, az
miÃ©rt Ã©rdemes dolgozni, mivÃ©gre kell megÃ³vnunk a kÃ¶rnyezetet. A Nemzeti VidÃ©kstratÃ©giÃ¡ban olyan programok
kÃ©szÃ¼ltek el vagy kÃ©szÃ¼lnek, mint az IvÃ³vÃ-zprogram, a SzennyvÃ-zprogram, a FÃ¶ld- Ã©s birtokrendezÃ©si,
ÜzemszabÃ¡lyozÃ¡si program, az ErdÅ‘program, a Nemzeti Lovasprogram, vagy a Kert-MagyarorszÃ¡g kertÃ©szeti program.
Vannak tÃ©rsÃ©gi komplex vidÃ©kfejlesztÃ©si programjaink is, amelyek a kÃ¶vetkezÅ‘ programozÃ¡si idÅ‘szakban kÃ¼lÃ¶nÃ¶
fontosak lesznek, hiszen lÃ©nyeges, hogy ne csak Ã¡gazati stratÃ©giÃ¡k kÃ©szÃ¼ljenek, hanem &bdquo;testreszabott&rdquo;,
megyÃ©kre vagy tÃ¡jegysÃ©gekre kidolgozott programok is. Ilyenek pÃ©ldÃ¡ul az Õs-DrÃ¡va-program Ã©s a HomokhÃ¡tsÃ¡gprogram, amelyekben a tÃ¡jhasznÃ¡lat megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡val szeretnÃ©nk elÃ©rni a mozaikos tÃ¡jszerkezetet, az
Ã¶koszisztÃ©mÃ¡k megÅ‘rzÃ©sÃ©t Ã©s egy jÃ³val sokszÃ-nûbb, vÃ¡lasztÃ©kosabb mezÅ‘gazdasÃ¡got a jelenlegi monokultÃºr
helyett. A vidÃ©kstratÃ©gia cÃ©lja a vidÃ©k hanyatlÃ¡sÃ¡nak megÃ¡llÃ-tÃ¡sa, a vidÃ©ki Ã©let feltÃ©teleinek javÃ-tÃ¡sa, a bizto
Ã©lelmiszerellÃ¡tÃ¡s megteremtÃ©se, a termÃ©szeti Ã©rtÃ©kek megÅ‘rzÃ©se Ã©s a kÃ¶rnyezetbiztonsÃ¡g megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa.
minisztÃ©rium nevet vÃ¡ltoztatott, Ã©s mÃ¡r ez is jelzi a paradigmavÃ¡ltÃ¡st: a tÃ¡rca nemcsak az agrÃ¡riumot, hanem a vidÃ©k
egÃ©szÃ©t kÃ-vÃ¡nja megÃºjÃ-tani. Az agrÃ¡rium Ã©s a vidÃ©k viszonyÃ¡ban a cÃ©lt valamint az eszkÃ¶zt nem szabad
Ã¶sszekeverni. Az agrÃ¡riumnak nemcsak az a feladata, hogy egÃ©szsÃ©ges Ã©s jÃ³ minÅ‘sÃ©gû Ã©lelmiszerrel lÃ¡ssa el az
orszÃ¡got, hanem &ndash; ezzel teljesen egyenrangÃºan &ndash; az is, hogy a termelÃ©s rÃ©vÃ©n megÅ‘rizze a kÃ¶rnyezetet
a kultÃºrtÃ¡jat Ã©s benne az embert, a kÃ¶zÃ¶ssÃ©get. Ez pluszfeladatokat rÃ³ a termelÅ‘kre, amiÃ©rt az EurÃ³pai UniÃ³ Ã©s a
nemzeti kormÃ¡nyok tÃ¶bblettÃ¡mogatÃ¡st adnak. Éppen ezÃ©rt nem csupÃ¡n az Ã¡gazat feladata eldÃ¶nteni, hogy milyen
legyen a mezÅ‘gazdasÃ¡g, hanem a kormÃ¡nyzatÃ© is, hiszen az agrÃ¡rium egy stratÃ©giai terÃ¼let. A Magyar KormÃ¡ny cÃ©l
a tÃ¶bbfunkciÃ³s mezÅ‘gazdasÃ¡g megteremtÃ©se Ã©s ennek egyik eszkÃ¶ze a birtokpolitika is. Az Ã©rtÃ©keink, amelyekre
Ã©pÃ-tve megvalÃ³sÃ-thatjuk az elkÃ©pzelÃ©seket: a kedvezÅ‘ Ã¶kolÃ³giai adottsÃ¡gok, a kivÃ¡lÃ³, vÃ¡ltozatos termÃ©kszerke
hagyomÃ¡nyok, a fÃ¶ldhÃ¶z kÃ¶tÅ‘dÅ‘ kultÃºra. Adott hazÃ¡nk Ã©lelmiszer-Ã¶nellÃ¡tÃ¡sÃ¡nak lehetÅ‘sÃ©ge is, az orszÃ¡g
mÃ¡sfÃ©lszeresÃ©t el tudjuk lÃ¡tni Ã©lelmiszerrel. Nagy Ã©rtÃ©k MagyarorszÃ¡g GMO-mentessÃ©ge (Genetically Modified Org
&ndash; genetikailag mÃ³dosÃ-tott Ã©lÅ‘lÃ©ny). TÃ¡maszkodhatunk Å‘shonos Ã©s tÃ¡jfajtÃ¡inkra is, melyek a klÃ-mavÃ¡ltozÃ¡s
kapcsÃ¡n kerÃ¼ltek elÅ‘tÃ©rbe. Az Å‘shonos gyÃ¼mÃ¶lcsfÃ¡knak egyÃ©bkÃ©nt egyfajta divatja van, kialakult egy TÃ¼ndÃ©rk
mozgalom a tÃ¡jfajtÃ¡k megÅ‘rzÃ©sÃ©re. HiszÃ¼nk abban, hogy felelevenÃ-thetÅ‘ a kÃ©zmûvessÃ©g is, illetve a vidÃ©ki turizm
amelyekben jÃ³val tÃ¶bb lehetÅ‘sÃ©g van, mint amennyit kihasznÃ¡lunk. A stratÃ©giai terÃ¼letek kÃ¶zÃ¶tt van a termÃ©szeti
erÅ‘forrÃ¡sok vÃ©delme, a vidÃ©ki kÃ¶rnyezet minÅ‘sÃ©gÃ©nek megÅ‘rzÃ©se, a fÃ¶ld- Ã©s birtokpolitika, a fenntarthatÃ³
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agrÃ¡rszerkezet, a hozzÃ¡adott Ã©rtÃ©kek nÃ¶velÃ©se. Ez utÃ³bbi a mezÅ‘gazdasÃ¡g egyik legnagyobb gondja: alacsony
feldolgozottsÃ¡gÃº termÃ©keket Ã¡llÃ-t elÅ‘, ezen javÃ-tanunk kell. Fontos mÃ©g a gazdasÃ¡gfejlesztÃ©s, a kistÃ©rsÃ©gek,
tÃ¡jegysÃ©gek gazdasÃ¡gi autonÃ³miÃ¡jÃ¡nak erÅ‘sÃ-tÃ©se az energia- Ã©s Ã©lelmiszer-ellÃ¡tÃ¡sban is. Erre lÃ¡tunk mÃ¡r jÃ³
pÃ©ldÃ¡kat, pÃ©ldÃ¡ul a helyi termÃ©kek kapcsÃ¡n: mÃ-g a kormÃ¡nyvÃ¡ltÃ¡s idejÃ©n a helyi termÃ©kek arÃ¡nya a kereskedel
6-8% lehetett, mÃ¡ra ez az arÃ¡ny megduplÃ¡zÃ³dott. Kezdenek divatba jÃ¶nni a termelÅ‘i piacok, amelyek gombamÃ³d
szaporodnak. Ezt bÃ¡torÃ-tandÃ³ a VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium is lÃ©trehozta sajÃ¡t termelÅ‘i piacÃ¡t, a VidÃ©k MustrÃ¡t
tÃ¡rca Ã©pÃ¼letÃ©nek Ã¡rkÃ¡djai alatt. A VM jogszabÃ¡lyok sorÃ¡val is segÃ-tette a helyi termÃ©kek kÃ¶nnyebb Ã©rtÃ©kesÃ-t
gondolhatunk akÃ¡r a kistermelÅ‘i rendeletre, a kÃ¶zbeszerzÃ©si tÃ¶rvÃ©ny mÃ³dosÃ-tÃ¡sÃ¡ra, vagy a helyi piacok nyitÃ¡sÃ¡t
megkÃ¶nnyÃ-tÅ‘ szabÃ¡lyozÃ¡sra. A kÃ¶vetkezÅ‘ idÅ‘szakban a tÃ¡rca a rÃ¶vid Ã©lelmiszerlÃ¡ncok Ã¶sztÃ¶nzÃ©sÃ©re kÃ¼lÃ¶
alprogramot indÃ-t, amelyet az EurÃ³pai UniÃ³ is tÃ¡mogat. A helyi Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©s nemcsak a helyi gazdasÃ¡got erÅ‘sÃ-ti,
hanem azzal, hogy nem utaztatja tÃ¶bb szÃ¡z kilomÃ©teren keresztÃ¼l az Ã¡rut, a kÃ¶rnyezetet is vÃ©di, ami az egyik
legfontosabb prioritÃ¡s lesz a 2014-2020 kÃ¶zÃ¶tti uniÃ³s agrÃ¡rpolitikÃ¡ban.TermÅ‘fÃ¶ld, fÃ¶ldvÃ©delem A meghatÃ¡rozÃ¡s
szerint a termÅ‘fÃ¶ld a fÃ¶ldkÃ©reg felsÅ‘, termÃ©keny rÃ©tege. A termÃ©szeti erÅ‘forrÃ¡sok kÃ¶zÃ© tartozik, amelyek a nemz
vagyon 35%-Ã¡t kÃ©pezik. Ezen belÃ¼l a termÅ‘terÃ¼let Ã©s az erdÅ‘ 75%-os rÃ©szarÃ¡nyt kÃ©pvisel, tehÃ¡t az Ã¶sszes nem
vagyonnak mintegy a 26%-Ã¡t. A termÅ‘terÃ¼let nagysÃ¡ga 7,5 milliÃ³ hektÃ¡r, ebbÅ‘l 5,5 milliÃ³ hektÃ¡r mezÅ‘gazdasÃ¡gi
terÃ¼let, 1,9 milliÃ³ hektÃ¡r pedig erdÅ‘. Ezekkel az arÃ¡nyokkal hazÃ¡nk EurÃ³pa Ã©lvonalÃ¡ba tartozik. MagyarorszÃ¡g
AlaptÃ¶rvÃ©nye is rÃ¶gzÃ-ti a termÃ©szeti erÅ‘forrÃ¡sok kÃ¶zÃ¶tt a termÅ‘fÃ¶ldet, amely a nemzeti Ã¶rÃ¶ksÃ©g rÃ©sze. Az
AlaptÃ¶rvÃ©ny legutÃ³bbi mÃ³dosÃ-tÃ¡sÃ¡ba mÃ¡r azok az elemek is bekerÃ¼ltek, amelyek az integrÃ¡lt mezÅ‘gazdasÃ¡gi
termelÃ©sszervezÃ©sre, a csalÃ¡di gazdasÃ¡gokra Ã©s a mezÅ‘gazdasÃ¡gi Ã¼zemekre vonatkoznak, s amelyeket sarkalatos
tÃ¶rvÃ©nyek hatÃ¡roznak majd meg. A termÅ‘fÃ¶ld nem szaporÃ-thatÃ³, ebbÅ‘l kÃ¶vetkezÅ‘en monopolizÃ¡lhatÃ³, ezÃ©rt kell a
Ã¡llamnak kÃ¶zbelÃ©pnie, hogy a fÃ¶ld a hazai termelÅ‘k tulajdonÃ¡ban maradjon. A termÅ‘fÃ¶ldek vÃ©delmÃ©t a 2007. Ã©vi C
tÃ¶rvÃ©ny szabÃ¡lyozza, amely kimondja, hogy a termÅ‘fÃ¶ld megÅ‘rzÃ©se nemzetgazdasÃ¡gi Ã©rdek, Ã©s a fÃ¶ldvÃ©delmi e
cÃ©ljakÃ©nt a jÃ³ minÅ‘sÃ©gû termÅ‘fÃ¶ldek mennyisÃ©gi vÃ©delmÃ©t is meghatÃ¡rozza. Amikor fÃ¶ldvÃ©delemrÅ‘l beszÃ©l
legalÃ¡bb hÃ¡rom szempontot kell megemlÃ-tenÃ¼nk:
- Meg kell Å‘rizni a termÅ‘fÃ¶ld minÅ‘sÃ©gÃ©t, pÃ³tolni kell a talajerÅ‘t, hogy ne romoljon le a fÃ¶ld, amit termelÃ©sbe fogtunk.
talajvÃ©delemrÅ‘l szÃ³lÃ³ jogszabÃ¡ly a talajvÃ©delmi hatÃ³sÃ¡g engedÃ©lyÃ©hez kÃ¶ti a talajjavÃ-tÃ¡si tevÃ©kenysÃ©get, a
talajvÃ©delmi mûszaki beavatkozÃ¡sokat, a hÃ-gtrÃ¡gya elhelyezÃ©sÃ©t, Ã©s kontrollÃ¡lja a termÃ©snÃ¶velÅ‘ anyagok kijuttatÃ
BiztosÃ-tani kell, hogy ezek az anyagok ne okozzanak kÃ¡rt a nÃ¶vÃ©nyzetben, talajban Ã©s ezeken keresztÃ¼l az ember
egÃ©szsÃ©gÃ©ben.
- A termÅ‘fÃ¶ld feletti rendelkezÃ©s jogÃ¡t nemzeti hatÃ¡skÃ¶rben kell tartani, az EurÃ³pai UniÃ³ szabÃ¡lyaival Ã¶sszhangban.
- CsÃ¶kkenteni, fÃ©kezni kell a termÅ‘fÃ¶ldek kivonÃ¡sÃ¡t a termelÃ©sbÅ‘l. A legnagyobb arÃ¡nyban bÃ¡nyÃ¡szati tevÃ©kenysÃ
ipari beruhÃ¡zÃ¡sokra, infrastrukturÃ¡lis lÃ©tesÃ-tmÃ©nyekre, valamint kereskedelmi-szolgÃ¡ltatÃ³ beruhÃ¡zÃ¡sokra vesznek
igÃ©nybe termÅ‘fÃ¶ldet. KorÃ¡bban Ã©vente Ã¡tlagosan 5000-7000 hektÃ¡r termÅ‘fÃ¶ldet vontak ki a termelÃ©sbÅ‘l, ez az utÃ³
hÃ¡rom Ã©vben mindÃ¶ssze 1700-3500 hektÃ¡rra csÃ¶kkent. Fel kell tÃ¡rnunk azt is, mikÃ©nt lehetsÃ©ges, hogy az egyre fogy
nÃ©pessÃ©gû falvaink Ã©s kisvÃ¡rosaink egyre nagyobb terÃ¼lten Ã©lnek, az Ã¶nkormÃ¡nyzatok a termÅ‘fÃ¶ldbÅ‘l hasÃ-tana
Ãºjabb utcÃ¡kat. Arra kell Ã¶sztÃ¶nÃ¶znÃ¼nk &ndash; kormÃ¡nyzati segÃ-tsÃ©ggel Ã©s jogalkotÃ¡ssal &ndash; az
Ã¶nkormÃ¡nyzatokat, hogy a beÃ©pÃ-tetlen foghÃ-jak, romos hÃ¡zak helyÃ©be Ã©pÃ-tsenek Ãºj Ã©pÃ¼leteket, a barnamezÅ‘s
beruhÃ¡zÃ¡sok helyÃ©n legyen &ndash; ha nem zavarja a kÃ¶rnyezetet &ndash; ipari lÃ©tesÃ-tmÃ©ny. MÃ-g a 2000. Ã©vi
ÁltalÃ¡nos MezÅ‘gazdasÃ¡gi ÖsszeÃ-rÃ¡s adatai szerint akkor 959 ezer egyÃ©ni gazdasÃ¡g volt MagyarorszÃ¡gon, a 2010-es
adatok 8800 gazdasÃ¡gi szervezetet Ã©s 567 ezer egyÃ©ni gazdasÃ¡got szÃ¡mlÃ¡ltak, tehÃ¡t 10 Ã©v alatt 40%-kal csÃ¶kkent a
egyÃ©ni gazdasÃ¡gok arÃ¡nya. A 2011. Ã©vi regisztrÃ¡ciÃ³s adatok alapjÃ¡n 432 ezer gazdasÃ¡grÃ³l beszÃ©lhetÃ¼nk, amelyek
kÃ¶zÃ¼l 13 705 gazdasÃ¡g tÃ¡rsas vÃ¡llalkozÃ¡s formÃ¡jÃ¡ban mûkÃ¶dÃ¶tt, az egyÃ©ni gazdasÃ¡gok szÃ¡ma pedig 418 ezer v
A kÃ©t gazdÃ¡lkodÃ³i kÃ¶r fele-fele arÃ¡nyban birtokolja a fÃ¶ldet. EbbÅ‘l adÃ³dik, hogy amÃ-g az egyÃ©ni gazdasÃ¡gok
Ã¡tlagosan 30 hektÃ¡rt mûvelnek, addig a gazdasÃ¡gi tÃ¡rsasÃ¡gok, szÃ¶vetkezetek 360 hektÃ¡rt. A tÃ¡rsas gazdasÃ¡gok egy
hektÃ¡rra jutÃ³ tÃ¡mogatÃ¡sa mÃ¡sfÃ©lszerese az egyÃ©ni gazdasÃ¡gokÃ©nak. A fÃ¶ldtÃ¶rvÃ©ny az Å‘stermelÅ‘ket Ã©s a csa
gazdasÃ¡gokat, tovÃ¡bbÃ¡ a fiatal gazdÃ¡kat rÃ©szesÃ-ti elÅ‘nyben. A VM azt szeretnÃ© elÃ©rni, hogy a megerÅ‘sÃ¶dÅ‘ kisterm
mindinkÃ¡bb kÃ¶zÃ©pgazdasÃ¡gokat alakÃ-tsanak. Mindezek mellett a kormÃ¡ny nem kÃ-vÃ¡nja ellehetetlenÃ-teni a tÃ¡rsas
gazdÃ¡lkodÃ¡sokat sem, hiszen Ã³riÃ¡si szerepÃ¼k van abban, hogy nagy tÃ¶megû, azonos minÅ‘sÃ©gû Ã¡ruval lÃ¡ssÃ¡k el az
Ã©lelmiszerpiacot. A mezÅ‘- Ã©s erdÅ‘gazdasÃ¡gi fÃ¶ldek forgalmÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ tÃ¶rvÃ©ny az adÃ¡svÃ©telt Ã©s a bÃ©rletet is
szabÃ¡lyozni fogja, az Ã¼zemszabÃ¡lyozÃ¡srÃ³l Ã©s integrÃ¡ciÃ³rÃ³l pedig kÃ¼lÃ¶n tÃ¶rvÃ©ny rendelkezik majd. A
vidÃ©kfejlesztÃ©si tÃ¡rca a jogszabÃ¡lyalkotÃ¡ssal kÃ©szÃ¼l a 2014. Ã¡prilis 30-Ã¡n lejÃ¡rÃ³ fÃ¶ldmoratÃ³riumra. A tÃ¶rvÃ©nye
hogy a fÃ¶ld a helyben lakÃ³, fÃ¶ldmûvelÅ‘ gazdÃ¡k tulajdonÃ¡ba kerÃ¼ljÃ¶n, Ã©s hogy a termÅ‘fÃ¶ldet nemzeti hatÃ¡skÃ¶rben
tartsa, Ã¶sszhangban az eurÃ³pai uniÃ³s szabÃ¡lyozÃ¡ssal. A jogszabÃ¡ly egyik legbÃ¡trabb eleme, hogy markÃ¡nsan
leszûkÃ-ti azoknak a kÃ¶rÃ©t, akik fÃ¶ldet szerezhetnek MagyarorszÃ¡gon. TovÃ¡bbi cÃ©l, hogy kiszûrje a bel- Ã©s kÃ¼lfÃ¶ldi
spekulÃ¡nsokat; igyekszÃ¼nk megakadÃ¡lyozni, hogy a jogellenesen kÃ¶tÃ¶tt szerzÅ‘dÃ©sek a moratÃ³rium lejÃ¡rta utÃ¡n
Ã©letbe lÃ©pjenek. Ez ellen a tÃ¡rca pÃ©ldÃ¡ul a termÃ©szetvÃ©delmi terÃ¼leteken fekvÅ‘ fÃ¶ldek felvÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡val tesz sok
aminek &bdquo;jÃ³tÃ©kony mellÃ©khatÃ¡sa&rdquo; az Ãºgynevezett zsebszerzÅ‘dÃ©sek kiszûrÃ©se a Nyugat-DunÃ¡ntÃºlon,
pÃ©ldÃ¡ul Vas megyÃ©ben vagy GyÅ‘r-Moson-Sopron megyÃ©ben. A tÃ¶rvÃ©nyjavaslat elÅ‘mozdÃ-tja a birtokegyesÃ-tÅ‘,
mezÅ‘gazdasÃ¡gi tevÃ©kenysÃ©gekhez kapcsolÃ³dÃ³ fÃ¶ldforgalmat, elÅ‘tÃ©rbe helyezi a birtokkÃ¶zpontokhoz, telephelyekhe
kÃ¶zeli fÃ¶ldszerzÃ©st, valamint a helyi gazdÃ¡lkodÃ³k elÅ‘nyben rÃ©szesÃ-tÃ©sÃ©vel Ã©s a jÃ¶vedelem helyben tartÃ¡sÃ¡va
tÃ¡rsadalom fejlesztÃ©si cÃ©ljait is szolgÃ¡lja.
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