Lefojtott mezőgazdaság
dr. Rigó Mihály
okl. erdőmérnök
okl. építőmérnök

„Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa,
megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében!”
(Böjte Csaba OFM)
http://erdelyipolgar.blogspot.hu/2013/04/arvizhelyzet-bihar-megyeben.html

1. Az elemzett dokumentum
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012-ben elkészítette anyagát Nemzeti
fejlesztés 2020 (OFTK) címmel, melynek egyeztetési változata az alábbi helyen
olvasható:
http://www.nth.gov.hu/files/download_files/504/oftk_tarsadalmi_egyeztetes_1217.pdf
A dokumentációból kivett idézetek kényszerből fényképhez hasonlók, könnyen
felismerhetők, ezért esetenként nem adom meg az előbbi forrást. Fontosnak vélt
sorokat alászínezéssel kiemeltem.

2. A dokumentáció jelentősége

3. Az áldott termőföld, mely mindennek az alapja

http://b-oldal.blog.hu/2011/01/24/top5_klip_a_szantofoldekrol
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http://b-oldal.blog.hu/2011/01/24/top5_klip_a_szantofoldekrol

http://www.hotdog.hu/lovasoknakmagazin

http://www.hotdog.hu/lovasoknakmagazin
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4. Nem csak élelmiszer!

5. Mi van a világban?

Szüksége van a világnak is a magyar termékekre.

6. A tragédiánk

Ez szégyen!

7. A tények
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8. Az elemzett dokumentáció helyes céljai
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Nekünk a termőföldünk az egyik helyi adottságunk. Mintha nem tudnánk mit kezdeni
vele, vagy valamilyen más érdek nem engedi, hogy éljünk vele?

9. Az előbbi célok
dokumentációban

megvalósulása

illetve

inkább

meg

nem

valósulása

a

Fehérvár körül nem fontos a mezőgazdaság? A mezőgazdaság ott nem számít a
hagyományok közé?

Az Alföld közepén tényleg ne legyen mezőgazdaság?

Az Alföld közepén gépgyártási és vegyipari központ legyen inkább Jászberény?
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Az országban legyen húzóágazat a mezőgazdaság, de Debrecenben ne?

A Kisalföldön tényleg felszámoljuk a mezőgazdaságot?

A zárójeles húzóágazati iparok lényegében nincsenek! Ne legyen a város körül
mezőgazdasági termelés?

A szlogent csak Kaposvár tekinti kötelezőnek?

Nincs és ne is legyen a Nyírségben mezőgazdaság?

A „napfény városa” nem fogja a napfényt növénytermesztésre fordítani ezután? A
„biopolisz” tényleg az olajipar és a vegyipar központja akar lenni? Nem képtelenség
ez már leírva is?
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A dokumentáció által elképzelt fejlesztési irányok megyénként
Bács-Kiskun megye

Baranya megye
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Békés megye

A mezőgazdaság még, mint szó sem fordul elő, miközben korábban Békéscsabát
mint az ország éléskamráját minősítette.
Csongrád megye
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Fejér megye

A mezőgazdaság még, mint szó sem fordul elő.
Győr-Moson-Sopron megye
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Hajdú-Bihar megye

Heves megye

A mezőgazdaság még, mint szó sem fordul elő. Semmi az agráriumból.
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Semmi az agráriumból. A mezőgazdaság még, mint szó sem fordul elő.
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Komárom-Esztergom megye

Ez a valóság: a mezőgazdasági termelést is és a feldolgozást is újra kell
éleszteni. De nem csak ebben a megyében!
Nógrád megye

Pest megye
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Csak ebben a megyében érzi fontosnak a túlzott főváros központúságot mérsékelni.
Hogyan lehet ezt egyetlen megyében megtenni?
Semmi az agráriumból. A mezőgazdaság még, mint szó sem fordul elő.
Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A mezőgazdaság még, mint szó sem fordul elő.
Tolna megye
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Vas megye

A mezőgazdaság még, mint szó sem fordul elő. Semmi az agráriumból.
Veszprém megye

A mezőgazdaság még, mint szó sem fordul elő. Semmi az agráriumból.
Zala megye
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A megyéknél olvashatóan hanyagolt a mezőgazdaság témája! Érezhető az a hatalmas
és lényeges különbség, mely a 8. pontban bemutatott helyes célok és a 9. pontban
látható megvalósulás, pontosabban a meg nem valósulás között van. Miért nem
akarjuk tényleg megvalósítani a helyes célokat? Miféle érdekeket szolgál ez a
megoldás?

10. A mezőgazdaságot sújtó környezeti feltételek

Az árvíz, a belvíz, az aszály ciklusát a vízgazdálkodásnak nevezett valami ma képtelen
megszakítani. Sokszor heteken belül van nagyon sok víz, majd nagyon kevés víz. Ezt
mitől lehet vízgazdálkodásnak nevezni? A víz a mezőgazdaság lételeme a termőföld
után.
Az előbbihez hasonló jelentőségűek a fagyok, a kártevők és a felmelegedés hozta
újabb kártevők.
A hazai mezőgazdaság tehát eléggé kitett a lételemeknek. Ezek a gazdálkodás
hatalmas bizonytalansági tényezői.

11. A mezőgazdaságot megszorító, beszűkítő „természetvédelem”
Az Európai Unióban a mezőgazdasági termékekből hatalmas a túlkínálat, nagyok az
eladhatatlan árufeleslegek. Az EU ezért minden eszközzel igyekszik ezen úrrá lenni.
Ilyen eszközei többek között a termőterület kivonásának előírása, a termőterület
pihentetése címén. Emlékszünk a tehenek fizetett levágatására, a lóállomány
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majdnem teljes kiirtására, a szőlők kiirtására. Ugyanilyen eszköz a Natura 2000
területek kijelöltetése is! Ezzel a beállítással még az aggódót is el lehet játszani,
miközben nem érdekli őket a nyomor, a gyerekéhezés, a munkanélküliség! Farizeus
viselkedés.

Hatalmas igazságtalanság. Míg Franciaországban 7% a naturás területek aránya,
nálunk ugyanez 21%! Vagy Franciaország és a többiek jöjjönek fel a 21%-ra, vagy
mi menjünk le a 7-10%-ra. Több, mint érdekes az a tény, hogy az első magyar
naturás területi arányközlés után az EU további, magyarul: még nagyobb
területkivonást követelt! Ha rajtuk múlna az egész Magyarország Natura 2000 terület
lenne! Vegyük már észre és tudatosítsuk a hátsó szándékot, az idegen gazdasági
érdeket!
Megint az EU sokszor megtapasztalt kettős mércéje: rájuk nem vonatkozik az, ami
ránk kő keményen! Ők nem teszik meg azt, amit rajtunk behajtanak.
Mi nem termelőnek kellünk az EU-nak, hanem felvevőnek, az ő feleslegük
elfogyasztóinak. Az EU naturás területi átlag 17%. Vannak 10% alatti területarányú
országok! Nálunk mi miatt 21% ez?
Nem más ez, mint környezetvédelmi csomagolású termeléskorlátozás!
De miért akarunk mi vizet vinni a Dunába? Tőlünk keletre egészen Japánig minden
élelmiszer eladható, annyi, amennyit meg sem tudunk termelni. Mitől akkor ez a nagy
agrárleépítés? Mire megy ki a játék?
Környezetvédelmünk legfontosabb teendője lenne kitalálni, levezényelni a
klímaváltozáshoz való minél tökéletesebb alkalmazkodást, a klímaváltozás negatív
hatásainak a kivédése. Ez valóban segítené a társadalmat, míg a mai vonulat állandó
feszültségeket kelt, rendkívüli költségeket állít elő értelmetlenül, akadályozza a
mezőgazdaságot és az infrastruktúra-fejlesztést.

12. Tét a magyar föld tulajdonjogának megszerzése
Hazai kollaboránsok segítségével egyes körök már mindent megvettek fillérekért,
amit a magyar nép 50-60 év alatt alkotott. Most a föld következik. Nyilván nagyon
olcsón akarják ezt megtenni, mint az eddigi „privatizációk” esetén is. Ehhez viszont
az kell, hogy a magyar paraszt megbizonyosodjon arról, hogy bármibe is kezd, az
csak ráfizetéses lehet! A cél az, hogy meneküljön a földjétől, és könyörögve kínálja
fel üveggyöngyért egyetlen értékét!

Hogyan érik el céljukat?
A „független”, pontosabban a tőlünk független, valójában bérmédia sugallja:
 a mezőgazdasággal foglalkozni ma nem korszerű,
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a magyaroknak büdös a föld,
a magyar fiatalok menekülnek a mezőgazdaságból,
a magyar fiatalok menedzserek akarnak lenni.
Vásároljunk a világhálózat plázáiban. Annyira sikeres akció ez, hogy a falusi
asszony a Tesco-ban veszi ma a tojást. A falusi portákon nincs baromfi, nincs
sertés, nincs kiskert! Teljes lett a függés!

Borzalmas hatásúak a pénzügyi manipuláció, melyek mai mértéke soha nem látott
mértékű!
Ezt lehet összeesküvésnek nevezni, de volt már dinnyeválság, almaválság,
sertésválság, libaválság. De támad bennünket a Négy mancs és a többi felbérelt
szervezet is. Nem akarom felsorolni az összes terményt. Mindegyik közös
jellemzője az volt, hogy a paraszt ember még az önköltséget sem kaphassa
meg. Ne lehessen megélni magyar embernek a magyar földből! Munkájának
hasznát a kereskedők, a közvetítők vihették el, viszik el a magyar mai jognak
mindenben megfelelve! Mindez a piac jegyében!
Ma a magyar alma ára annyi, mint a nem magyar narancsé. Az alma ára magas, a
narancsé alacsony, pedig a szállítási költségben nagyon nagy a különbség. Ja: az
almát 25-50 Ft-ért veszik a termelőtől és 200-250 Ft-ért árulják az üzletekben. A
termelő is és a vevő is át van verve, mindkettő nagyon ráfizet, egyedül a manipulátor
jut busás haszonhoz. Tényleg ez a piacgazdaság?
Feltételezve az olasz narancsot, a Magyar Posta egy 4-5 kg-os csomagot
Olaszországba 11000 Ft-ért visz ki. Valószínűen ugyanennyi onnan beküldeni is. Hogy
is lesz akkor ebből a 250 Ft-os narancs? A piacgazdaság jegyében ki is fizeti ezt a
szállítási költséget? Régen ezt gazemberségnek hívták.
Miféle piaci verseny az, ahol az alultámogatott termék küzd az agyontámogatottal. A
magyar gazdának pénzügyileg nagyon manipulált egységárak alá kellene menni, ami
nyilván képtelenség. Ennek semmi köze a piaci versenyhez, csak annak nevezik.
A gazda a termelési folyamat elején minden szükségest (gép, üzemanyag, vetőmag,
vegyszer, műtrágya stb.) drágán meg kell vegyen. Drágán, hogy minél kevesebben
szánják rá magukat. Ez az első üzenet! Majd az árvíz, a belvíz, az aszály, a kártevők
után esetleg megmaradó termékre rászáll a pénzvilág embere, második csapásként.
A gazda megbizonyosodhat, hogy éppen nem azt sikerült termelnie, amit a „piac”
elvárt. Ezért önköltség alatt, saját nehéz munkáját nem is beszámítva, kénytelen
mindent eladni. Hatalmas kiadások, minimális bevételek, ez ma a magyar
mezőgazdasági modell. Ez meddig tartható fenn? Nyilván nem sokáig, mert minden
gazda eladósodik, onnan pedig már „sínen” van a teljes megsemmisítés útján. A
pénzvilág szorításánál nincs rettenetesebb. Amíg ebből a magyar társadalom ki nem
szabadítja önmaga védelme érdekében a magyar parasztot, addig itt nem lesz
mezőgazdasági termelés. Ha magyar föld és a magyar mezőgazdaság elveszik, ezzel
a magyar szuverenitás is elveszik. A tét nagyon nagy!
Mindennél fontosabb, hogy a haszon a termelőnél maradjon, a profit újraosztása
elkerülhetetlen.
A föld tulajdonjoga a készülő földtörvény tükrében
NE FELEDJÜK: AKIÉ A FÖLD, AZÉ AZ ORSZÁG!
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A magyarság földéhsége évszázadok óta, de inkább egy évezrede kielégítetlen,
megoldatlan a termőföld sokak számára elfogadott szétosztása.
Számtalan megoldást láthatunk a magyar történelemben, de tisztességes megoldást
sohasem sikerült kialakítani. Sokáig nyögtük már az ilyen-olyan nagybirtok uralmát az
évszázadokon át. Ha nem figyelünk oda, most megint van esély, hogy eluralkodik
rajtunk! Hatalmas érdekek mozognak!
Mi van is Angliában a föld tulajdonjogával manapság?
Részlet az Országgyűlés 232. ülésnapi (2012. X. 30-i) vitájából:
„FONT SÁNDOR (Fidesz):
Az, hogy Angliában koronabirtok-rendszer van, az nem azt jelenti, hogy külföldi nem
vehet termőföldet, hanem azt, hogy senki sem vehet. Az uniós szabályozás lényege, tisztázzuk,
hogy egyforma jogelveket kell használni az adott országon belüli állampolgárokra és az EU-s
állampolgárokra. Ha valamely ország ezek szerint - én az angol jogrendet ilyen értelemben
nem ismerem, de ha úgy döntöttek, hogy a korona alá tartozva az állam tulajdonol minden
földet, ezzel azt is kimondhatják, ha netán ők így csinálják, nem ismerem, hogy az angol
állampolgárok sem vehetnek termőföldet. Tisztázzuk, tehát az EU-s egyéb állampolgárok sem
vehetnek termőföldet.”
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fszoveg?
p_uln=232&p_ckl=39&p_felsz=1&p_szoveg=&p_felszig=491

Szomorú az, hogy ez az angol lehetőség senkit sem érdekelt az
országgyűlési képviselők közül! Senki sem állt meg egy pillanatra
gondolkodni!
Miről is szól a Szentkorona-tan?
„1/c/1 – A Szent Korona minden birtokjog gyökere (radix omnium possessionum).
1/a/2 – A Szent Koronának jövedelmei és saját vagyona van.
1/a/3 – A Szent Koronáé az ország területe.”
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona-tan

„Szót kell ejtenünk a Szent Korona főtulajdonjogáról is (radix omnium possessionum- minden
birtok gyökere), amelyről általános vélemény, hogy az Ősiség, azaz a visszaháramlás
lehetőségének megszűnésével 1848-ban hatályon kívül került. Szabó Béla elmélete szerint az
egyetemes magyar földtulajdonjog a Szent Koronát illeti úgy, hogy másoknak csak
birtokjoga, de nem tulajdonjoga lehet.
Mivel minden földtulajdon a Szent Koronától származik és rá visszavezethető, s más örökös
híján az állam örököl, az állam alkotmányos joga megfelelő törvényalkotással a nem magyar
állampolgároknak vagy jogi személyeknek való közvetlen vagy közvetett föld elidegenítés,
ezzel a Szent Korona érdekköréből való földkivonás megtiltása.
Hasonlít a mai angol és a régi magyar szabályozás? Nyilván! Ott mehet, ott természetes,
nálunk szó sem lehet róla! A jól ismert kettős mérce jegyében!”
http://www.corvinuslibrary.com/magunkr/zetenyi.pdf

Látszik az igen nagy hasonlóság a két ország szabályozásában, mindkét helyen állami
jellegű a földtulajdon jellege.
Míg ott lehet, nálunk nem! A jól ismert kettős mércének mindenben megfelelően!
Hány alkalmat szalasztottunk el eddig a rendezésre?
Nyilván azért minősítették korszerűtlennek, avíttnak a Szentkorona-tant, mert az
kizárta volna a földdel való manipulációkat, machinációkat, nyerészkedéseket a
földdel! Mi még ezt is elhittük! Mi ezt a lehetőséget is elszalasztottuk, mi hagytuk
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magunkat lebeszélni a jó megoldásról. Mindenki látja már, hogy mennyire
félrementek a rendszerváltás „megoldásai”, az ilyen-olyan fecnikkel, melyet föld
helyett kaptak a becsapott tömegek.
A kettős mérce másban is jelentkezik!
Az Országgyűlési vitából, kérdések és válaszok a kettős mércére:
„BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Negyedórás
felszólalásra jelentkeztem be, de öt órától újból ülést vezetek, és lehet, hogy nem lesz rá
módom, ezért két percben és nagyon röviden szólni akarok egy lényeges kérdésről.
Egy idézetet mondok Font Sándor úr figyelmébe: "Tudományos körökben is elterjedt, hogy a
2004-ben és 2007-ben csatlakozott országok esetében a mezőgazdasági földterületek
tulajdonának megszerzésére vonatkozó uniós szabályok az EU-15-öktől gyökeresen
eltérnek, és a jogegyenlőtlenség kiküszöbölése többek között a csatlakozási szerződések
felülvizsgálatára lenne alkalmas. Ezen szakmai álláspontok szerint az EU-15-ök esetében
csak a nemzeti elbánásra vonatkozó elveknek kell megfelelni, ezzel szemben a 2004-ben és
2007-ben csatlakozottaknak gyakorlatilag a tőkeérdekeknek megfelelő szabályozást kell
lehetővé tenni."
„FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Igen, alelnök úr, az általam feltett kérdést
idézte. Pontosan ezen vitára készülve már májusban feltettük, mert az európai uniós
parlamenti képviselőknek, ön ezt igazán jól tudja, van egy lehetőségük, hogy az ő
kormányukhoz, azaz a Bizottsághoz lehet fordulni írásbeli kérdésekkel, egyes vitatott
álláspontokkal kapcsolatosan. És itt a magyar körökben elterjedt az a téves felfogás, hogy a
régi, úgynevezett 15-ök tagországának más jogalapja van a termőfölddel kapcsolatos
törvénykezésre, mint az újonnan belépő 12 országnak.”
„BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Akkor - nem én vagyok olyan okos, csak
néhány hete ezt tanulmányozom - ismétlem önnek a mértékadó jogi választ is, ha megnézi.
Angol nyelven is megnézte a szakértő. A válaszában Michel Barnier úr a real estate-ről
beszél, az ingatlantulajdonról, és az alapelveiben és az alapszabályaiban az Európai Uniónak
sehol nincs olyan döntés és határozat, amely a termőföldet, terminológiailag a
mezőgazdasági földet bevitte volna a tőke szabad áramlásának megfelelő kategóriába. Ez
kizárólag az újonnan csatlakozott országok csatlakozási szerződésében fordul elő. Vagyis a
jogi szakvélemény szerint a válasz, amit megad Barnier úr, az ingatlanra vonatkozik. Ezzel
semmi problémánk nincsen, nagyon jól tudjuk, hogy így van, csak a termőföld egy más
kategória.
De azért megkérdem az egységes szabályozás érdekében; Font Sándor úr, ha elmegy az
Egyesült Királyságba - mert itt akkor mindenkinek ugyanúgy lehet vásárolni földet -,
ingatlant bármikor tud venni, tud venni lakóingatlant, földet nem fog tudni venni. Nem fog
tudni venni azért, mert az ő saját maguk létező nemzeti elbánásában csak a koronának lehet
földje. Tehát odamehet bárki akármekkora pénzzel, egy hektár földet sem tud vásárolni.
És még egyet mondok: a csatlakozási szerződés felülvizsgálata mit jelentett adott esetben?
Málta - mert ön 12 országról beszél, ne beszéljünk 12-ről - azt mondta: kérem szépen, ilyen
esetben nem írom alá. A másodlagos tulajdonszerzésben, ingatlantulajdonban azt mondták,
hogy soha a büdös életben - bocsánat a szóért - itt nem vásárolhat külföldi. Azt mondták,
rendben van, megengedjük.”
Lenne miről beszélni! Írnom sem kell, hogy átsiklottak néhány perc alatt a témán, a
fogalmak tisztázása nélkül. Szomorú egy helyzet! Senkit sem érdekelt a téma az
országgyűlési képviselőink közül! Hagyták továbbmenni a témát a
tisztázás nélkül!
Vigyázni kell az angol szavak jelentésével! Hogy is volt az elkapkodott 2004-es uniós
csatlakozáskor? Ilyen olcsón adtuk magunkat? Itt kezdődött a kétsebességes Európa?
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Az alapkérdés ebben: lehet-e a termőföld tőke, és így a spekuláció tárgya? Csak a
később csatlakozottaknál az? A többieknek volt magukhoz való eszük?!
A spekuláns itt sem termelni akar, hanem nyerni, nyerészkedni, ha mással nem,
akkor az uniós támogatásokkal, a már ismert profitmaximalizálással.
Manapság készül a földtörvény, mely talán az utolsó alkalom a magyarság
megmaradására. Rajtunk múlik, hogy az új magyar földtörvény tele lesz vagy sem
beépített kiskapukkal. Volt olyan országgyűlési képviselő, aki képes volt felsorolni
már a mai fázisban azt, hogy milyen egyszerű lesz majd kijátszani az új földtörvényt.
Senkit sem érdekelt!
Rajtunk múlik, hogy kinek az érdeke fog érvényesülni. Ez itt az alapkérdés!
Mára a helyzet annyival bonyolultabb, hogy 2014. V. 1-től meg kell engedni azt, hogy
EU-s állampolgár magyar földet vehessen.
Miközben az EU nagyobb részén már alig van szabad föld, Magyarországon pedig
hirtelen felszabadul nagy mennyiségben, jó minőségben, ráadásul nagyon olcsón,
megjelentek a tőkebefektető társaságok, a tőkés társaságok. Még több kezd lenni a
vevő, ráadásul külföldi, miközben még a magyarok földigénye sincs kielégítve! Az
alapvető baj az, hogy a magyaroknak nincs vagy kevés a pénzük.
Ángyán professzor úr szerint két út áll előttünk:
 a földtörvényt a nagybirtok, a tőke, a spekuláns tőkések, a tőkés társaságok
érdekei szerint írják meg. A vidéket a nagytőke fogja uralni, kihúzzák a földet
a helyi családok alól, a hét régiónak megfelelő ernyő-szerűen tőkés társaság
veszi át az irányítást, akik kiviszik a hasznukat az országból. Egy-egy birtok
több ezer hektáros is lehet, melyen az iparszerű, az olajra alapozott
mezőgazdaság dívik. A nép pedig proletárrá válik, kialakul a roncstársadalom,
mint Latin-Amerikában és beköltözik a nagyvárosok nyomortelepeire.
 Az európai modellt követjük, ahol: a földet foglalkoztatási kötelezettséggel a
helyi családok művelik kis és középbirtok nagyságban. Nyertesek a helyi
közösségek. Családi gazdaságok dolgoznak, melyek a valódi, a klasszikus
szövetkezeti elvnek megfelelően szövetkeznek! Ezt mutatja a francia, a dán, a
lengyel példa, mind remekül működik. Egy birtok 50-60 ha körüli. A hangsúly
a kis területen és a szövetkezésen van! Nyilvánvaló, hogy ez a magyar
megmaradás útja, moddelje.
NE FELEDJÜK: AKIÉ A FÖLD, AZÉ AZ ORSZÁG!
Ezek a magyar mezőgazdaság elemi kérdései! Hogyan jelenik ez meg a vizsgált
anyagban? Sajnos, sehogyan sem!

13. Hogyan látják a szakemberek?
Részletek a Pénzügyi Szemléből, az Állami Számvevőszék által kiadott tudományos
portálból, annak 2013. IV. 11-i számából; (kiemelések-RM)
Jellemző már a címe is:
Mitől szenved a magyar mezőgazdaság? (1. rész)
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http://www.penzugyiszemle.hu/interju/mitol-szenved-a-magyar-mezogazdasag-1-resz

„Hogyan lehet az, hogy Európa egyik legjobb termőföldjén a magyar mezőgazdaság szekere
döcög, sőt néha épp hogy fel nem borul? Miért nem tudunk a régió éléskamrájává válni,
vidéki munkahelyek ezreit teremteni és felépíteni egy valódi húzóágazatot?”
„A magyar mezőgazdaság több, már jól ismert problémával küzd. A szereplők szervezetlenek,
a szektor elaprózott és jelentős tőkehiánnyal küzd, túl nagy az elsődleges, azaz nem
feldolgozott termékek aránya.”
„…Magyarország a múltban több esetben eladta, eljátszotta a jövőjét. Kezdődött azzal, hogy
a jól működő vegyes birtokrendszert átalakítottuk szocialista nagyvállalatokká,
termelőszövetkezetekké és állami gazdaságokká. Aztán következett egy olyan időszak, amikor
gigantikus méretű gazdaságokat próbáltunk kialakítani, végül a rendszerváltáskor erős
politikai nyomásra a régi, és úgy, ahogy működő rendszert azonnal megszüntettük és hirtelen
egy más struktúrát akartunk kialakítani, melynek feltételei - tőke, beruházás, szakemberek nem álltak rendelkezésre. Emellett jelentős versenyhátrányba került Magyarország azzal,
hogy eladta a külföldi cégeknek a mezőgazdasági feldolgozóipar és kereskedelem nagy
részét. Ezzel elértük azt, hogy stratégiai ágazatból egy kiszolgáltatott ágazat lett a
mezőgazdaság.”
„Az is baj, hogy nem volt következetes agrárpolitikánk, nem volt egy jól meghatározott
irányvonal, melynek mentén az ágazat fejlődhetett volna. Az egyes választási ciklusoknak
megfelelően hol azt mondtuk, hogy szükség van a mezőgazdasági kis- és
középvállalkozásokra, hol azt, hogy mégiscsak korszerűbb és hatékonyabb a nagyüzemi
gazdálkodás.”
„Fontos lenne, hogy egységesen, hosszú távra alakítsuk ki az agrárstratégiánkat.”
„Minél előbb szükség van egy konszenzusos földtörvényre, amely meghatározza a
birtokpolitika irányvonalait és ennek megfelelően szabályozza az agrárgazdaságot. A
kulcskérdés az, hogy elinduljunk abba az irányba, amit célként tűzünk ki. A másik kulcskérdés
a tőkehiány, az elégtelen banki finanszírozás és a mezőgazdaság gyakran gyenge
jövedelmezőségének problémája. A harmadik pedig egy szerkezeti probléma, ami alatt az
állattenyésztés és a növénytermesztés nem megfelelő arányát értem.”
„A magyar mezőgazdaság mai problémáinak nagy részét a rendszerváltás óta eltelt időszak
eseményei magyarázzák. A gondok egyik forrása az, ahogyan a rendszerváltás lezajlott,
miután alapvetően nem gazdasági, hanem politikai motivációk határozták meg a konkrét
megoldásokat. Ez eredményezett egy olyan struktúrát, amely több sebből vérzik. Ami a
konkrétumokat illeti, az egyik komoly probléma az, hogy a magyar mezőgazdaság duális
jellegű, azaz nagy és kis üzemek működnek egymás mellett, amelyek között általában nincs
sem érdemi kommunikáció sem együttműködés.”
„A magyar mezőgazdaság mai problémáinak nagy részét a rendszerváltás óta eltelt időszak
eseményei magyarázzák. A gondok egyik forrása az, ahogyan a rendszerváltás lezajlott,
miután alapvetően nem gazdasági, hanem politikai motivációk határozták meg a konkrét
megoldásokat. Ez eredményezett egy olyan struktúrát, amely több sebből vérzik. Ami a
konkrétumokat illeti, az egyik komoly probléma az, hogy a magyar mezőgazdaság duális
jellegű, azaz nagy és kis üzemek működnek egymás mellett, amelyek között általában nincs
sem érdemi kommunikáció sem együttműködés.”
„…nincs egyértelmű agrárstratégia. Mindig volt és ma is van többféle elképzelés, de hiányzik
egy olyan átfogó terv, amely a realitások talaján nézne szembe a magyar mezőgazdaság
problémáival. Ebből eredően vannak, akik a sok kis gazdaságból szeretnének nagyobbakat
csinálni és vannak, akik a nagyokból szeretnének kisebbeket. Nincs agrárbéke. Ebben a
helyzetben a magyar mezőgazdaság folyamatosan pozíciót veszít, mind itthon, mind a
határokon túl.”
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„Az Európai Unió viszonylag szűkre szabja a mozgásteret, így a magyar kormány
pénzügyileg túl sokat nem tehet, nem lehet például külön támogatásokkal finanszírozni egyegy ágazatot. Amivel mégis tudna segíteni a magyar gazdákon - elsősorban az
állattenyésztésben -, az az egyes előírások és szabályok, valamint ezek adminisztrációjának
egyszerűsítése és könnyítése lenne. De természetesen itt is szűk a mozgástér az EU-s
előírások miatt.”
„Magyarországon egy egyszerűbb beruházás megvalósításához - legyen az mondjuk egy
istálló - legalább hét, de inkább tíz hatóság aláírása szükséges, arról nem is beszélve, hogy
csak a tervezés költsége nagyobb lehet, mint amennyiből például Németországban vagy
Ausztriában a jóval megengedőbb szabályok alapján a teljes beruházás megvalósítható.
Világos, hogy fontos a biztonság, de egy traktort úgy is lehet szakszerűen tárolni, hogy annak
nem földrengés biztos betonbunkert építünk, hanem saját készítésű fészert. Ugyanígy egy
egyszerű gyümölcstároló vagy zöldségtároló kisebb költséggel, egyszerűbb adminisztrációval
és engedélyeztetéssel megvalósítható lenne.”
„Ausztriában például olyan falugazdász hálózat működik, ahol az adminisztratív ügyeket,
éppúgy, mint a pályázatok megírásával járó terheket leveszik a gazdák válláról, nekik
tulajdonképpen „csak" meg kell valósítaniuk az elképzeléseiket. A falugazdászok kész
projekteket, terveket tesznek le a gazdák asztalára, megszerzik a szükséges pénzeket, és
intézik az adminisztrációt. Nem várható el egy mezőgazdasággal foglalkozó vidéki embertől,
hogy az Internet figyelésétől a jogszabályokon keresztül a pályázati feltételekig olyan
szinten foglalkozzon, mint az, akinek konkrétan ez a szakmája. Gazdabarát rendszert itthon
is ki lehetne építeni, sőt EU-s forrásokból is támogatni is lehetne!”
„Ugyanehhez a témakörhöz tartozik a jogszabályok, rendeletek érthetősége,
„emészthetősége". Sok esetben még a nagy tapasztalatokkal rendelkező kormányhivatalnokok
is a fejüket csóválják a vissza- és kereszthivatkozásokkal ellátott, magyartalanul,
szükségtelen mértékben hivatali nyelvezettel megfogalmazott szabályok láttán, amelyek a
közönséges halandó számára felfoghatatlanok. Ez az EU jogszabályaira is vonatkozik,
amelyeket nem csak magyarra kell fordítani, hanem a helyi feltételekhez kellene adaptálni.
Olyan is előfordul, hogy a jogszabályok végrehajtási rendeletei olyan mértékben késnek, hogy
már nem is aktuálisak. Fontos lenne, hogy a jogszabályokat olyan szakemberek készítsék,
vagy legalábbis ellenőrizzék, akiknek jelentős gyakorlati tapasztalatuk van. Csak a papír bír
el mindent!”
„Nagyrészt kormányzati feladat lenne a már megtermelt élelmiszerek, és a tulajdon
védelmének jobb megszervezése is. Magyarországon már az 1800-as évek végén jól működő
mezőrendőrség őrködött a tanyák, a szántóföldek értékei felett. A mezőrendőrség működését
egy erre a célra kidolgozott rendelet szabályozta. Ma sok gazdálkodó azért mond le a termelő
tevékenységről, mert szinte semmi esélyük sincs a „megélhetési bűnözőkkel" szemben, akik
szervezetten, néhány esetben az emberi életet sem kímélve szerzik meg mások javait.”
„El kell fogadnunk, hogy ebben a helyzetben vannak nagyüzemek, melyek a termelés tömegét
adják, és vannak kis üzemek, melyek a vidéki foglalkoztatás és szociális gondok
szempontjából fontosak. Egy olyan agrárstratégiára lenne szükség, amely a nagyokat hagyja
működni, és olyan feltételeket teremt, hogy képesek legyenek a nemzetközi piacokon is
versenyezni, másrészt kiemelt támogatást biztosít a kicsiknek.”
„…a duális struktúrára válaszul duális agrárpolitikára lenne szükség, amely a
mezőgazdaság mind a két szeletének megadja a lehetőséget a fejlődésre.”
„A nagyoknál az lenne a lényeg, hogy - angol kifejezéssel élve - a „level of playing field"
biztosítva legyen. Aki hatékonyabb, jobban működik, az virágozzon. A kicsiknél viszont a fő
probléma az, hogy képtelenek az érdemi összefogásra, a mai piacokon pedig nem lehet
egyénileg megélni. Hatékonyabban kellene támogatni az összefogást, elsősorban az
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értékesítési szövetkezeteket, vagy az olyan kezdeményezéseket, melyek a szükséges pénzügyi
források koncentrálásában és összegyűjtésében segítenek.”
„Ma a mezőgazdaság ezen szintjén nincs bizalom, és bizony nem minden ok nélkül. A
kistermelőket az elmúlt két évtizedben többen becsapták, gyakran még a közülük kikerülők
is, ezért félnek mindentől, és így nem is fejlődnek. Azt kellene az államnak elérni, hogy itt
gyökeres változások történjenek. Ez azonban csakis úgy működhet, ha a mezőgazdaságban
minden transzparens, a pályázatok elbírálásától kezdve az állami földek haszonbérletéig.
Nagyobb rendnek kellene lennie és nem „ügyeskedésnek", ez a lényeg.”
„Szomorú, de a magyar mezőgazdaság egyszerre küzd tőke- és likviditáshiánnyal. Utóbbi
egyébként még növekszik is azáltal, hogy a likviditási stabilitást adó állattenyésztés
visszaszorul. Ezen túl meg kell még említeni a jövedelmezőség instabilitását is, melynek első
számú oka az időjárási kockázat. Itt pozitív lépés az a kárrendezési szabályozás, ami idén
került bevezetésre.”
„A visszaszoruló állattenyésztés kapcsán első lépésben el kell fogadni, hogy a közös
agrárpolitika elsősorban a szántóföldi növénytermesztésnek kedvez, kevésbé az
állattenyésztésnek. A sertés és a baromfi ágazatot ki is zárták a támogatásokból azzal a
filozófiával, hogy ezek a tevékenységek a növénytermesztésen keresztül támogatottak.”
„Objektív hátrányunk a közép-európai kontinentális éghajlat. A velünk versenyző dán,
holland vagy francia termelő számára adott egy óceáni éghajlat, ahol télen nem kell fűteni,
nyáron nem kell hűteni, sokkal kiegyenlítettebbek tehát az éghajlati viszonyok. Objektív
hátrányunk a közép-európai kontinentális éghajlat. A velünk versenyző dán, holland vagy
francia termelő számára adott egy óceáni éghajlat, ahol télen nem kell fűteni, nyáron nem
kell hűteni, sokkal kiegyenlítettebbek tehát az éghajlati viszonyok.”
„Ezen túl a takarmány beszerezése is hátrány, ezeken a piacokon ugyanis a tengeren olcsón
be tudják hozni a tengerentúli takarmányt.”
„De mondok társadalmi különbséget is, Nyugat-Európában az állattenyésztésben nem kell
akkora összegeket a vagyonvédelemre költeni, mint Magyarországon.”
„Kis túlzással kijelenthető, hogy jelenleg nincs hitel a piacon. Egyet nem szabad azonban
elfelejteni: a gazdálkodó minden körülmények között visszafizeti a hitelt, az agrártermelő és
feldolgozó stabil és megbízható partner. Éppen ezért csodálkozom, hogy Magyarországon
még nem jött létre egy agrárhitelekre szakosodott pénzintézet.”
„A másik kérdés, hogy milyen a hitelfelvételi kedv a gazdálkodóknál. Készítettünk egy
felmérést, melyből kiderült, hogy a gazdák lehetőség szerint elkerülik a hitelfelvételt. Lehet,
hogy az MFB legújabb agrárhitel-kezdeményezése jó, de hitelesebbé kellene tenni ahhoz,
hogy a gazdálkodók igénybe vegyék a hiteleket és beruházzanak. És akkor nézzük meg a
kamatokat. Még a kedvezményes 6-7-8 százalékos kamat is túl magas, ha a NyugatEurópában elérhető, pár százalékokhoz hasonlítjuk. Például Svájcban a helyi vállalkozók
Baselben létrehoztak egy bankot - WIR Bank - amely fél-egy százalékon ad hitelt a helyi
termelőknek. Ilyen feltételekkel szemben nem lehet versenyezni...”
Vannak tehát a dolgokat helyesen látó hazai szakemberek! Javaslataik
többi részét a Pénzügyi Szemle későbbi számaiban teszik majd közzé,
érdemes lenne azokra is odafigyelni! Már az előbbiekből is látszik azonban
a pénz mindennél fontosabb szerepe a mai mezőgazdaságban! Lehet ezt
tisztességesen művelni? Lehetne végre a pénzügyi manipulációt,
trükközést, az emberek folytonos és állandó becsapását megállítani?
Lényegesek ugyanezen lap korábbi számában lévő információk is. Szintén jellemző
maga a cím is:
A leépített és leépült magyar húzóágazat
http://www.penzugyiszemle.hu/vitaforum/a-leepitett-es-leepult-magyar-huzoagazat
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A Pénzügyi Szemle – az Állami Számvevőszék portáljának - cikkének címe nagyon jól
jellemzi, leírja a mai helyzetet: LEÉPÍTETT!
Ami az elmúlt 23 évben itthon történt, az nem a véletlen műve, hanem szándékos,
előre átgondolt folyamat végrehajtása! Ez a folyamat is érdekeket szolgált. A hazai
érdekek mikor kerülnek ezek elé?
„A magyar mezőgazdaság stratégiai jelentőségű - ebben Magyarországon szinte minden
szakértő egyetért. A szektor jelentős devizatermelő képességgel bír, emellett komoly részt
vállal a vidéki foglalkoztatásban, arról nem is beszélve, hogy a biztonságos és minőségi
élelmiszerek iránti kereslet rohamosan bővül.”
„A nyugati mintagazdaságokhoz képest (ilyen a dán, holland a mezőgazdaság) ugyanakkor a
magyar termelők szervezetlenek, a szektor elaprózott és jelentős tőkehiánnyal - és ebből
kifolyólag versenyhiánnyal - is küzd. Abban is nagy az egyetértés, hogy valamit tenni kell, a
magyar agrárium ugyanis a jelenlegi formájában hosszú távon biztosan nem versenyképes.”
„Szomorú tények a magyar agráriumról
- A mezőgazdaság a GDP mindössze 3-4 százalékát adja, a teljes agrobiznisz viszont már 1213 százalékát. A szektor első ránézésre szerény részarányt képvisel, a 2011-es 1,4 százalékos
gazdasági növekedésből - a legfrissebb KSH-statisztika alapján - ugyanakkor 0,9
százalékpontot a mezőgazdaság „hozott", vagyis az agrárium húzta a magyar gazdaságot.
- A szektor komoly devizatermelő képességgel bír, importfedezettsége 1,6 (azaz a
behozatalnál 60 százalékkal magasabb a kivitel értéke). Ez az arány még mindig jelentős,
pedig az elmúlt 20 évben folyamatos és érezhető volt a csökkenés. Míg 1991-ben a
mezőgazdaság külkereskedelmi egyenlegéből az ország energiaimportjának 123 százalékát
fedezhette Magyarország, addig 2010-ben ez az arány 67 százalékra csökkent, azaz a
mezőgazdaság pozitív szaldója ma már nem fedezi az energiaimportot.
- Az Európai Unióba való belépést követően a határainkon túlról érkező termékek 40-60
százalékos kiszorítási hatást gyakoroltak a magyar mezőgazdasági termékek piacán. A régió
valamennyi országában érvényesült ez a hatás, a legjobban azonban Magyarországon, ahol
gyakorlatilag minden második magyar terméket egyéb uniós országból érkező termék
váltott fel a magyar boltok polcain.
- A statisztikák szerint Németországban 2 fő termeli meg 80 fő kenyerét, ami jól érzékelteti,
hogy a mezőgazdaság - különösen a gabonatermelés - mára tőkeintenzív iparággá vált.
Jelentős foglalkoztatás-bővülést a gabonatermeléstől így nem lehet várni. A vidéki munkaerő
„felszívásához" a jelentős munkaerőigénnyel bíró zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint
a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztésére van szükség.
- A másodlagos feldolgozású mezőgazdasági termékek export-import szaldója az elmúlt 5
évben negatív volt Magyarországon, azaz az iparág külkereskedelmi többlete alacsony
hozzáadott értékű termékek - azaz elsősorban gabona - exportjából származik. Másképpen
fogalmazva munkalehetőséget „szalasztunk el", azaz munkahelyeket exportálunk.
- Magyarországon az 1980-as évek átlagához mérten a gyümölcs- és zöldségtermesztés
mára 50 százalékkal esett. A jelentős visszaesés részben a piac szűkülésének, részben a
külföldi termékek megjelenésének tudható be.
Mezőgazdasági termelés változása 1985-2010 (ezer tonna, darab)
Búza Kukorica Gyümölcs Cukorrépa Szarvasmarha Sertés Baromfi
1985 6578 6818
1520
4073
1766
8280 61 570
2010 3745 6985
766
819
682
3169 42 213
(majdnem mindenütt visszaesés, néhol drasztikus! – RM)
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- A zöldség- és gyümölcstermesztés visszaszorulását az EU agrártámogatási rendszere is
erősíti. A támogatási rendszer területalapú, azaz a jelentős vetésterületet igénylő
gabonatermesztést részesíti előnyben a jóval kisebb vetésterületet, ellenben jóval több
élőmunkát igénylő zöldség- és gyümölcstermesztéssel szemben.
- Magyarországon ma 3,5 millió hektáron folyik gabonatermesztés. Ha ebből 100 ezer
hektáron zöldség- és gyümölcstermesztés folyna, akkor a zöldség- és gyümölcstermés 4-5szörösére ugrana.
- Magyarországon az agrárpotenciál mindössze 30-50 százalékát használjuk ki, megfelelő
gazdálkodással a jelenlegi többszörösére lenne emelhető a termelés.
- Az öntözött vetésterület a teljes vetésterület mindössze 2 százalékát teszi ki. Az
agrárpotenciál hatékonyabb kihasználásához az öntözött területek bővítésére, továbbá ehhez a ponthoz rendre visszakanyarodunk - a munkaerőigényes zöldség- és
gyümölcstermesztés és a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztésére lenne szükség.
- És végezetül: a világ legnagyobb élelmiszerimportőre az Európai Unió, Kínában pedig egy
egész EU-nyi embertömeg fogyaszt minőségben és mennyiségben a magyar átlag fölött
mezőgazdasági termékeket. A minőségi termékek iránti igény tehát megvan, sőt egyre
növekszik, a szektor lehetőségei tehát adottak.”
„Magyarország számára ma a jelentős munkaerőigénnyel bíró zöldség- és
gyümölcstermesztést és a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése a követendő út, ehhez
ugyanakkor komoly beruházásokra, konkrét stratégiára, a célok meghatározására és az
ezekhez rendelt eszközök számba vételére van szükség. Mindez ugyanakkor nem megy
egyénileg, központi összefogásra, komoly állami szerepvállalásra van szükség.
A gazdaságpolitika az elmúlt 20 évben a retorika szintjén stratégiai fontosságú ágazatként
kezelte a mezőgazdaságot - ideje, hogy mindez a tettekben is megjelenjen.”
Az elemzett dokumentum a fentiekből szinte semmit sem tud, abban ezek sajnos
meg sem jelennek.

14. Új szellemről, új agrárfilozófiáról, új agrárpolitikáról beszél a miniszter
http://indavideo.hu/video/Cel_a_magyar_mezogazdasag_fejlesztese

Új ez a szemlélet rendkívül fontos. Kellene, hogy ez átjöjjön a vizsgált
dokumentáción is.
Már nem kell a naturás területek növelésével lefojtani az értéktermelő
mezőgazdaságot, mert ez a mai magyar társadalom (és nem az EU!) valódi érdeke.
Már nem az alibi mezőgazdaságról van szó, ahol legelő az egész ország, melyet a
bivalyok és a magyar szürke legel, ahol rengeteg a turista, akik nosztalgiáznak a
gémeskutak mellett, ahol mindenki csak parlagfüvet írt, az eladható mezőgazdasági
termékeket pedig csak a múzeumban lehet megnézni!
Észrevette valaki a változást? Nem kellene a nemzeti fejlesztési stratégiának az új
irányvonalhoz igazodnia?
Kevés a szép új elveket megfogalmazni, majd ugyanott folytatni.
Szabotálni vagy támogatni, ez itt a kérdés!

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

15. Egy agyonhallgatott, feledésre ítélt régi siker, a Hangya Szövetkezet
„1896-ban Károlyi Sándor gróf elhatározta, hogy a gazdákat, a termelőket segítve egy
szövetkezeti rendszert hoz létre Magyarországon, francia mintára. Ezeknek a
szövetkezeteknek a parasztság áruval történő ellátása volt a cél, a vidéki kereskedelem
fellendítését akarta mozgalmával elérni. Ha nagyon lassan is de megjelentek a különböző
termékeket forgalmazó kereskedők, és a parcellázások hatására jelentősen megnőtt,
különösen az építőanyagokat forgalmazók száma. A szövetkezet tárházai lehetővé tették, hogy
a kiskereskedő, a falusi boltos onnan igényelhesse áruját, ahonnan közelebbről szállítva
gyorsabban juttathatták el a vásárlókhoz. A Hangyának saját takarékszövetkezete,
nyugdíjpénztára, bérházai voltak. A háború előtt már 700 ezer tagja volt, négyezer üzlete,
több mint kétezer tagszövetkezete és 40-nél több ipari létesítménye - főleg feldolgozó ipari:
konzervgyárak, borászati létesítmények, élelmiszeriparhoz kapcsolódó ágak. Az akkori
magyar gazdaságnak hozzávetőleg az egyharmadát tartotta kézben a Hangya. A szövetkezet
1947-ig működött.”
http://www.csukalib.hu/kalendarium.php?nr=345

„A II. Világháború előtti időszakban Magyarország valamennyi településén jelen voltak a
HANGYA szövetkezetei; székházzal, kereskedelmi átvevő-hellyel, hitelszövetkezeti
partnerséggel, és azzal a szellemiséggel, hogy az összefogás, a szövetkezés az egyetlen út
arra, hogy a termelők megfelelő pozíciót érjenek el a piacon, hogy a gazdatársadalom piaci
érdekei érvényesüljenek.”
„Ma már kevesen tudják, de Magyarország 1920-as években történt felemelkedésében
Klebersberg Kunó oktatási programja mellett a Bethlen kormány által a HANGYA
szövetkezeti üzletrészéhez nyújtott állami támogatás volt a meghatározó. Minden idők
legsikeresebb magyar összefogása volt fél évszázadon keresztül a HANGYA, amely gazdasági
alapról indult ki és legszélesebb társadalmi rétegeket fogta össze, gyakorlatilag
Magyarország valamennyi települését az egész Kárpát-medencei régióban.
Így lett a HANGYA Közép- Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja úgy a tagságát, mint a
kereskedelmi tevékenységét illetően, hiszen 1940-ben több mint 2000 tagszövetkezete volt
700.000 taggal, 30 konzervgyára, 20 ipari üzeme, és 400–nál több boltja.
Termeltetett , hitelezett, feldolgozott , kis és nagykereskedett, nemcsak üzletileg, hanem
szociálisan is segítette tagjait, jelen volt falvakban és városokban egyaránt”
http://www.hangyaszov.hu/hangya

Németh István: A Hangya szövetkezeti mozgalom egykor és a mai szövetkezési lehetőségek
http://lmv.hu/files/A%20Hangya%20sz%C3%B6vetkezeti%20mozgalom%20egykor%20%C3%A9s%20a
%20mai%20sz%C3%B6vetkez%C3%A9si%20lehet%C5%91s%C3%A9gek.pdf

„A Hangya Termelő- Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar Gazdaszövetség
Szövetkezeti Központja fennállásának 25. évfordulójára (1923-ban) kiadott emlékkönyv
szolgál az akkori viszonyok és önvédelmi akciók bemutatására. A mai helyzetet és
lehetőségeket saját ismeretanyagunk alapján állítjuk össze. Nagyon tanulságos, ha
párhuzamot vonunk a 100-125 évvel ezelőtti és a mai helyzet között és áttekintjük, hogy
mintegy száz éve mire volt képes a magyar társadalom és ma mire kellene képesnek lennie.”
„ A helyzet a XIX. sz. utolsó negyedében
A jobbágyság alól épp, hogy felszabadult földművelő népnek nagyon korán szakadt a nyakába
az amerikai verseny okozta agrárválság. A tengerentúli gabona- és kukorica behozatal
gazdaságtalanná tette a hazai termelést. „Tetőzte a bajt, hogy az ország irányításában a
gazdasági liberalizmus jutott uralomra, mely a gazdasági életbe való beavatkozástól
tartózkodott, még akkor is, ha a gyengébbeket kellett volna megvédeni a kizsákmányolás
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ellen. Széchenyit, aki a nemzeti vagyonosodást hirdette, félremagyarázták s megindult a
kíméletlen harc az egyéni vagyonosodásért az eszközök válogatása nélkül.”
Ez gyökeresen átalakította az osztályszerkezetet és tulajdonviszonyokat: létrejött az ipari
nagytőke, „s ennek nyomában új társadalmi felső osztály alakult ki: a plutokrácia.” A
középbirtokos osztály tönkrement. „Míg a 70-es esztendőkben még 6 és félmillió kat. hold volt
a magyar középbirtok területe, negyedszázad múlva már csak 3 millió 900 ezer hold volt a
magyar középbirtokosságé.”
„A középbirtokosság földjének mozgósítása után a kisbirtokos osztálynak szegezte tőrét az
uzsoráskodó spekuláció, melyet az akkori Magyarországban üzleti szellemnek neveztek. A
közgazdasági szabadság pompásan csillogó leple alatt sorvasztó folyamatindult meg s egész
vidékeket ítélt halálra. Az üzérszellem hitel formájában adta be mérgét a falu népének, mely a
mezőgazdasági bajok közepette kapva-kapott a halálos segítség után. Országszerte merészen
tombolt a hiteluzsora.”
„Ahogy kihalt a középbirtokos osztály, úgy kezdtek hajléktalanná válni egykori jobbágyaik is.
Erre az időszakra vonatkozik az a mondás, hogy kitántorgott Amerikába hárommillió
koldusunk. „A törvényhozás sem a föld népét, sem a föld termését nem védte a külföldi
verseny megsemmisítő támadásával szemben.”
„Ilyen körülmények közt tűnik fel a közélet porondján Károlyi Sándor gróf, aki valósággal
Széchenyi István gróf hivatását veszi át s az Országos Gazdasági Egyesület 1879. évi
közgyűlésén indítványozza azt, hogy tanácskozzanak a mezőgazdaság hanyatlásának okairól
és a hanyatlást orvosló eszközökről.”
„„Mikor Károlyi Sándor gróf a hitelszövetkezeteket szervező mozgalom élére állott, a falusi
közállapotok valóban szomorú képet mutattak. A középbirtokos osztály csak roncsaiban élt.
Legnagyobbrészt elhagyta kúriáit, hogy az új földesuraknak adjon helyet. Akik megmaradtak
helyükön, fásultan küzdöttek az ősi birtoktöredékével és a sok adóssággal. A falu elvesztette
természetes vezető rétegét. A falvak értelmisége, a tanítók és lelkészek kara tájékozatlan volt s
nem ismerte fel akkor még azt a hivatást, amely a népjóléti munka terén várt reá. A jegyzők a
központi hatalom szemöldökmozgását figyelték, mely egyáltalán nem kedvezett a sokak által
lekicsinyelt, sokaknál idegenkedéssel találkozó antiliberális „fészkelődéseknek”.
„A gazdák potom áron voltak kénytelenek eladni terményüket. A balkáni és orosz behozatal
versenye szabadon támadta a magyar mezőgazdaságot, mert agrárvédelem egyáltalán nem
volt.”
„A hitelszövetkezeti mozgalom egyre jobban kibontakozik. A Hazai Szövetkezetek Központi
Hitelintézete Károlyi Sándor gróf elnöklete alatt már négyszáznál több szövetkezetet
számlál.”
„A fogyasztási szövetkezeti mozgalom hatalmas ellenszélben kezdte meg kibontakozását: a
merkantilizmus rendezett csatasoraival találta szembe magát.”
„„A szó nemes értelmében vett szövetkezet megteremti azt a keretet, melyen belül az emberek
legszegényebbjei tömörülhetnek és ellenálló képességüket a gazdasági versenyben alig sejtett
mértékben fokozhatják. Ez a szervezet önkormányzatra tanít, megszabadít az elszigeteltség és
elhagyottság árvaságától; súlyt ad az odáig figyelembe sem vett egyénnek; megteremti az
összetartozás érzését és kifejleszti az élelmesség szunnyadó képességeit.”
„A Hangya Szövetkezet 1898. január 28-án 50.000,- korona alaptőkével alakult meg.”
„A munka súlypontja kezdetben a propagandára esett: nagyon fontos volt a közöny megtörése
és az előítéletek, valamint a bizalmatlanság letörése. A szövetkezeti eszmét ui. már a Hangya
megalakulását megelőzően avatatlan és lelkiismeretlen kísérletek kompromittálták.”
„Valószínűleg a 100 évvel ezelőtti Hangya kiépülés nem másolható le. De a cél azonos. A
mai körülmények között kell megtalálni egy emberarcú párhuzamos gazdaság kiépítésének a
lehetőségeit.”
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Mi az oka az agyonhallgatásának, a támogatatlanságnak? Kiknek sértheti
vajon az érdekeit a Hangya feltámasztása?
Sokáig volt mintánk a dán szövetkezeti mozgalom, de minden elvetélt az
ezzel teljesen ellentétes érdekkör egyre növekvő ereje miatt, ma már
itthon a kutyának sem kell ez a minta.
Pedig:

16. Lefojtott, leépített mezőgazdaság helyett eladható terméket, termelő
mezőgazdaságot!
A helytelen vágányra állítottság egyértelmű. Felelőse sajnos ennek sincs, pedig sokan
meggazdagodhattak az idegen érdekek kiszolgálói közül.
Bármilyen nehéz, de vissza kell állni. Vannak jó szakembereink, vannak jó példáink
itthon is, külföldön is.
Minél hamarabb, annál jobb, mert a kár egyre nagyobb!
Hollandiában feleakkora a termőföld nagysága, mint a miénk, éves szinten mégis 3638 milliárd euró értékű mezőgazdasági értéket állít elő, a magyar 4 milliárddal
szemben, vagyis közel tízszer akkora értéket állítanak elő feleakkora területen, mint
mi.
http://www.delmagyar.hu/jegyzet/kicsiben_is_lehetnenk_nagyok/2329455/

Szeged, 2013. április 12.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/mezoter10.pdf
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