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$] (8|N PH]ĘJD]GDViJD D WXODMGRQL pV D YiOODODWL UHQGV]HUW LOOHWĘHQ LV VRNNDOVWDELODEEPLQWDPLO\HQDKD]DL(]pUWV]iPROQLFpOV]HUĦD]]DOKRJ\DEHYH]HWQLV]iQGpNR]RWW636WiPRJDWiVLUHQGV]HUKD]iQNEDQDM|YHGHOPHNHWDI|OGiUDNDW
pVDEpUOHWLGtMDNDWLOOHWĘHQLVPLQGHQEL]RQQ\DOPpO\HEEKDWiV~OHV]PLQWDWĘOQN
Q\XJDWDEEUDOpYĘFVDOiGLJD]GDViJRNQiOWDSDV]WDOKDWy(J\EHQV]iPROQLOHKHWHV]DEiO\R]iVLHOHP|QPDJiQW~OPXWDWyKDWiViYDOQHYH]HWHVHQD]]DOKRJ\DWHUPĘI|OG
iUiUDJ\DNRUROWKDWiViQNHUHV]WOD](XUySDL8QLySLDFLUHQGWDUWiViQDNJ\|NHUHV
PHJYiOWR]WDWiViWN|YHWĘHQLVQ\RPRWKDJ\PDMGDELUWRNV]HUNH]HWEHQ$](J\VpJHV
*D]GDWiPRJDWiVL5HQGV]HU 636 KD]DLEHYH]HWpVHN|UOLEL]RQ\WDODQViJRNOHJIĘEE
RNDDELUWRNUHQGH]pVpVD]]HPV]DEiO\R]iVHGGLJLHOPDUDGiViUDYH]HWKHWĘYLVV]D
(]pUWHWHUOHWHNHQPLHOĘEELNRUPiQ\]DWLLQWp]NHGpVHNV]NVpJHVHN$ELUWRNUHQGH]pVHJ\EHQVHUNHQWĘHQKDWQDDI|OGIRUJDORPUDpVDI|OGiUDNDWLVpUWpNDUiQ\RVDEEiWHQQp$WHUOHWUHQGH]pVWRYiEELNHGYH]ĘKDWiVDNpQWMHO|OKHWĘPHJKRJ\H]iOWDOD
N|UQ\H]HWEDUiWPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVHVpO\HLLVMDYXOQiQDN
$]DJUiUSROLWLNDFpOpVHV]N|]UHQGV]HUpQHNDPHJKDWiUR]iVDpVH]HQEHOODELUWRNSROLWLNDLLUiQ\HOYHNQHNDPHJKDWiUR]iVDYDODPLQWD]D]WV]ROJiOyELUWRNUHQGH]pVDPH]ĘJD]GDViJL]HPV]DEiO\R]iVHJ\PiVVDOLVV]RURVDQ|VV]HIJJĘpVVUJĘVHQ
PHJROGiVUDYiUyIHODGDWRN6HJtWVpJNNHOQ|YHOQLOHKHWQHDPH]ĘJD]GDViJQHP]HWN|]LYHUVHQ\NpSHVVpJpWNHGYH]ĘLUiQ\EDEHIRO\iVROYDD]DJUiUiJD]DWRNQpSHVVpJHOWDUWyNpSHVVpJpWQHPXWROVyVRUEDQHOĘPR]GtWYDDMHOHQOHJLQpON|UQ\H]HWNtPpOĘEE
JD]GiONRGiVW

%HYH]HWpV
Az Európai Unió régi tagállamaiban –
az EU-15-öknél –, valamint a közösséghez 2004-ben csatlakozott országok közül
Málta és Szlovénia esetében a 2005-2007
N|]|WWLLGĘV]DNEDQEHYH]HWHWW~QEgyséJHV *D]GDWiPRJDWiVL 5HQGV]HU (angolul
Single Payment Scheme, rövidítve SPS) a
PH]ĘJD]GDViJL WHUPHOĘN DGGLJL WiPRJDtási jogosultságának esetenkénti módosításán kívül – ahhoz kötötten – az érin-

tett vállalkozások jövedelemhelyzetére, a
földárakra és a földbérleti díjakra is hatást
J\DNRUROW$NpVĘEELHNVRUiQLVPHUWHWpVUH
NHUOĘWiPRJDWiVLUHQGV]HUQHNXJ\DQLVD]
a lényege, hogy az uniós szubvenciós forrásokhoz való hozzájutás alapja nem a terPĘI|OGWXODMGRQ KDQHP D KDV]QiODW 0iV
megközelítésben egy olyan üzemi típusú
WiPRJDWiVLUHQGV]HUUĘOYDQV]yDPHO\KD
WHOMHVPpUWpNEHQQHPLVGHMHOHQWĘVPpUWpNEHQIJJHWOHQHGLNDWHUPHOpVWĘOSRQWRVDEEDQ DQQDN D YROXPHQpWĘO -HOHQ FLNN-
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EHQDPHJOpYĘWXODMGRQLELUWRNpV]HPL
struktúrából kiindulva megkíséreljük
számba venni azokat a hatásokat, amelyeket ez az új támogatási rendszer a magyar
PH]ĘJD]GDViJV]HUHSOĘLN|UpEHQYiUKDWyan indukálhat, másrészt az üzemszabályozás jogintézményének bevezetésére vonatkozó javaslatunk megtételével felvázoljuk
D]RNDW D OHKHWĘVpJHNHW DPHO\HNNHO D PD
PpJ PHJOpYĘ FVDSGDKHO\]HWHN QDJ\PpUWpNEHQPpUVpNHOKHWĘNNpYiOQDN

$ELUWRNpV]HPLVWUXNW~UD
$ PDJ\DU PH]ĘJD]GDViJ HJ\LN NXOFVkérdése, de úgy is mondhatjuk, alapproblémája a birtokszerkezet. A földbirtok –
amely állhat kizárólagosan a gazdálkodó
VDMiW WXODMGRQiEDQ OpYĘ I|OGEĘO VDMiW WXODMGRQ~pVEpUHOWI|OGEĘOYDJ\DNiUWLV]WiQ
EpUOHPpQ\EĘO ± QDJ\ViJD G|QWĘ PpUWpNEHQEHIRO\iVROMDDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘ
PHJpOKHWpVL M|YHGHOHPV]HU]pVL OHKHWĘVpgeit. Ezzel összefüggésben az agrártámoJDWiVRNKR]YDOyKR]]iMXWiVEDQLVV]LJQL¿káns összefüggés tapasztalható a birtokméret, illetve a fajlagos – az egy hektár
PH]ĘJD]GDViJLWHUOHWUHMXWy±WiPRJDWisi összeg között. Az $JUiUJD]GDViJL.XWDWy,QWp]HW $., WHV]W]HPLDGDWEi]LVD
szerint – amely 2005. évben 1546 egyéni
és 394 társas gazdaság adatait tartalmaz]D±D]KDPH]ĘJD]GDViJLWHUOHWUHMXWy
összes támogatás az egyéni gazdaságok
esetében 47,31 ezer, míg a társas gazdaságoknál 68,94 ezer Ft volt. A 2006. évi adaWRND]HOĘEELHNVRUUHQGMpEHQ±HJ\pni és 393 társas gazdaság esetében – 50,07
ezer Ft/ha és 70,98 ezer Ft/ha (.HV]WKHO\L  ). (A tesztüzemi adatok a
KSH gazdaságszerkezeti összeírási adaWDLQDNPHJIHOHOĘHQV~O\R]RWWDN $WiPRJDWiVRNEDQ D NpW V]HNWRU N|]|WWL HOWpUĘ
helyzeten, Magyarország EU-csatlakozása sem hozott érdemi változást. (A társas
gazdaságok ugyanis az uniós csatlako]iVWPHJHOĘ]ĘHQLVW|EEWiPRJDWiVKR]MX-

tottak, mint az egyéni gazdaságok.) MindH]UpV]EHQPDJ\DUi]KDWyDPH]ĘJD]GDViJ
vállalati rendszerének és birtokstruktúráMiQDNQDJ\RQODVVDQYpJEHPHQĘNLVPpUWpNĦ NRUV]HUĦV|GpVpYHO $] HOWpUĘ PpUWpNĦ
támogatottság további, nem kis mértékEHQ D] HOĘEELHNNHO |VV]HIJJĘ RND KRJ\
az egyéni gazdaságok adminisztrációs és
egyéb nehézségek miatt kevésbé bátrak a
pályázatok benyújtásánál, félnek a hiteOHNWĘO LOOHWYH D] D]RNKR] N|W|WW SiO\i]Dtoktól, valamint rontja a pályázati pozíciójukat az adózás elkerülése céljából végzett
ÄYiOODODWIHOGDUDEROiV´ (J\¿]LNDLpVJD]dasági értelemben egybe tartozó gazdaság
igen gyakran több családtag nevén fut.) Az
egyéni gazdaságok hátrányos helyzetének
WRYiEELRNDLN|]|WWHPOtWKHWĘKRJ\DWiUsas gazdaságokéhoz viszonyítottan alacsonyabb az állattenyésztés aránya, holott
H]XWyEELIĘiJD]DWWiPRJDWiVLQRUPiLDQ|vénytermeléshez viszonyítottan magasabbak. Továbbá a társas gazdaságok még a
múlt örökségeként, az uniós csatlakozás
HOĘWWLLGĘEĘOV]iUPD]y±D]HJ\pQLJD]GDViJRNKR]PpUWHQQDJ\REEPHQQ\LVpJĦ±
támogatott hitelállománnyal rendelkeznek, és ezek szintén megjelennek a fajlagos
támogatási mutatóban. A nagyobb gazdaViJRNQDNHJ\EHQNHGYH]ĘEEDSR]tFLyMXND
környezetvédelmi célzatú támogatások elnyerése tekintetében is.
A .|]SRQWL 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO (KSH)
iOWDOYpJ]HWWpYLPH]ĘJD]GDViJLJD]daszerkezeti összeírás szerint MagyarorV]iJRQ  PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘJD]GDViJLV]HUYH]HWpVN|]HO
H]HUÄHJ\pQLJD]GDViJ´PĦN|G|WW$
évi gazdaságszerkezeti összeírás óta a gazdasági szervezetek száma alig változott,
miközben az egyéni gazdaságok száma
8%-kal csökkent. Ez utóbbi helyzet, ha
FVDN HJ\ NLVPpUWpNĦ GH D ELUWRNPpUHWHW
LOOHWĘHQ PpJLV QpPLOHJ EL]WDWyQDN QHYH]KHWĘNRQFHQWUiFLyVIRO\DPDWUDXWDO .6+
).
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$ WpQ\OHJHVHQ LV iUXWHUPHOpVW YpJ]Ę
egyéni és társas gazdaságok együttes
V]iPDDPHO\HNUHJLV]WUiOWDNKR]]iYHWĘlegesen 210 ezer.
Az egyéni gazdaságok száma az elmúlt
három évtized alatt folyamatosan csökNHQWDPLpVN|]|WWHOVĘVRUEDQ
a háztáji és illetményföld-használat megV]ĦQpVpUH YH]HWKHWĘ YLVV]D $] H]UHGIRUGXOyW N|YHWĘ pYHN PLQWHJ\ RV JD]GDViJV]iPFV|NNHQpVppUW DODSYHWĘHQ D
WĘNHDPHJIHOHOĘV]DNWXGiVKLiQ\DpVD]
HOĘQ\WHOHQ JD]GDViJVWUXNW~UD RNROKDWy. Az utóbbi években a 2000 és 2003 kö]|WWWDSDV]WDOWWHQGHQFLD±EiUPpUVpNOĘGĘ
ütemben – folytatódott: kevesebb az állattartók száma és kisebb az állomány, még
mindig sok háztartás hagyja abba, vagy
FV|NNHQWL D PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\Vpget. A földhasználat koncentrációja az elmúlt két évben lassult, kevesebb gazdaság
átlagosan alig valamivel nagyobb terüleWHWPĦYHOWPLN|]EHQPpUVpNHOWHQQ|YHNYĘV]iPEDQMHOHQWHNPHJD]KHNWiUQiO
nagyobb területet használó gazdaságok.
$ KD]DL PH]ĘJD]GDViJ JD]GiONRGyL
körét, valamint kisebb mértékben a földWXODMGRQWpVDI|OGKDV]QiODWRWpULQWĘNRQcentrációs folyamat szervesen beleillik a
PiUNRUiEELWĘOQNQ\XJDWDEEUDOpYĘRUszágok agrársajátosságaiba.
$JD]GDViJLV]HUYH]HWHNiOWDOKDV]QiOW
iWODJRV WHUPĘWHUOHWQDJ\ViJ EHQ
KHNWiUYROWD]ÄHJ\pQLJD]GDViJRN´
HVHWpEHQSHGLJH]PHJN|]HOtWHWWHDKHNtárt.&pOV]HUĦPHJMHJ\H]QLKRJ\0DJ\DUországon a 100 hektár feletti gazdaságok a
PH]ĘJD]GDViJLV]HUYH]HWHNV]iPiQDN
százalékát képezik, ugyanakkor az összes
PH]ĘJD]GDViJLI|OGWHUOHWV]i]DOpNiW
használják. Ezek az arányok az EU-15-ök
HVHWpEHQ D] HOĘEELHN VRUUHQGMpEHQ  V]izalék és 40 százalék. E számok is – sokak
véleményével ellentétben – a hazai koncentráltabb birtokstruktúrára utalnak.
Ugyanakkor összességében D PDL PDJ\DUELUWRNV]HUNH]HWGXiOLVQDNWHNLQWKH-
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WĘ. Tehát kevés számú, nagy területtel renGHONH]Ę JD]GDViJ pV D] pOHWNpSHVVpJ NV]|EpW DOLJ HOpUĘ ELUWRNPpUHWWHO ]HPHOĘ
kisgazdaság együttes jelenléte – koegziszWHQFLiMD±MHOOHP]LDPDJ\DUPH]ĘJD]GDViJRWVHEEĘON|YHWNH]ĘHQKLiQ\R]QDNa kö]pSELUWRNRN. Ez a helyzet pedig egyáltalán
QHPQHYH]KHWĘNHGYH]ĘQHN
A már említett 7HV]W]HPL 5HQGV]HU
szerint, amely a gazdaságok súlyozott átlagos adatait tartalmazza, a birtokméret 2005-ben az egyéni gazdaságok tekintetében 24,96 ha, a társas gazdaságoknál
pedig 378,28 ha volt. A 2006. évi értékek
D] HOĘEELHN VRUUHQGMpEHQ  KD LOOHWve372,54 ha. .
-HOHQWĘVHOWpUpVHNHWPXWDWDNpWWXODMGRQRVLIRUPDELUWRNVWUXNW~UiMD, miközben a
IĘEEMHOOHP]ĘNHWHNLQWHWEHQDOLJYiOWR]WDN
2003 óta. $JD]GDViJLV]HUYH]HWHN
a HJ\ KHNWiUQiO QDJ\REE WHUPĘWHUOHWHQ
PĦYHOWHWHUPĘWHUOHWNW|EEPLQWiW.
A gazdasági szervezetek közel 22%-ánál a
WHUPĘWHUOHWQDJ\ViJDPHJKDODGWDD
KHNWiUW H PpUHWNDWHJyULiEDQ PĦYHOWpN D
gazdasági szervezetek által használt ösV]HV WHUPĘWHUOHW W|EE PLQW iW Az
ÄHJ\pQLJD]GDViJRN´D továbbra is 1
KHNWiUQiONLVHEEWHUPĘWHUOHWHQ±D]iOWDOXNKDV]QiOWWHUPĘWHUOHWiQ – gazdálkodott. Míg D]KHNWiUQiOQDJ\REEWHUPĘWHUOHWHWKDV]QiOyHJ\pQLJD]GDViJRN
DUiQ\DDOLJKDODGWDPHJD]RW, az áltaOXNPĦYHOWWHUPĘWHUOHWD]HJ\pQLJD]GDViJRN WHUPĘWHUOHWpQHN iW NpSH]WH
$PĦYHOWWHUPĘWHUOHWQDJ\ViJDFVDNQDgyon kevés egyéni gazdaság esetében haladta meg a 300 hektárt.
A „gazdaságok” – valójában csak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által meg¿J\HOWV]iPED YHWW PH]ĘJD]GDViJL WHYpkenységet is folytató háztartások, illetve
PH]ĘJD]GDViJLVWDWLV]WLNDL|VV]HtUiVLHJ\VpJHN ± QDJ\ViJiW PiV ROGDOUyO MHOOHP]Ę
(XUySDL 0pUHW (J\VpJ (80(  DQJROXO
(XURSHDQ 6L]H 8QLW (ESU) szerint Magyarországon a 2 EUME méretkategória
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alatti egyéni gazdaságok (amelyeket neYH]KHWQNPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJJHO
foglalkozó háztartásoknak is, tehát a 707
H]HUUĘOYDQV]y DWHOMHVPLQWDVRNDViJXNnak csaknem a 90%-át képezték. A társas
gazdaságoknál ez az arány 11%, ami mesV]HPHQĘHQMREEPLQWDpYLFVDWODNR]iVHOĘWWL(8|NN|UOLiWODJD
Jelenleg Magyarországon a 7 829 012
KD|VV]QDJ\ViJ~WHUPĘWHUOHW±DPHO\EĘO
külterület 7 639 332 ha, a zártkert pedig
189 680 ha – összesen 3 868 279 ingatlantagban van. (A zártkerti ingatlanok száma
1 154 626, a külterületeké pedig 2 713 653.)
Egy ingatlan átlagos mérete tehát gyakorlatilag 2 hektár.
Más megközelítésben – a kárpótlás
HUHGPpQ\pQHN V]HPV]|JpEĘO ± YL]VJiOYD
a kérdést, mely szerint a (2004. júliusig)
tulajdonba adott 2 141 445 ha nagyságú,
DUDQ\NRURQD $. pUWpNĦWHUPĘI|OG DPHO\  WHUPpV]HWHV V]Hmélyhez (tulajdonoshoz) jutott, ugyancsak
elaprózódott tulajdoni szerkezetre utal. (A
földrészletek száma 1 060 149, átlagos területe 2,0 ha., az átlagos aranykorona értéke 37,0. Egy tulajdonosra átlagosan 1,4
földrészlet jutott, amelynek területe 2,8
ha, aranykorona értéke 51,7.) A földtulajGRQQDO|VV]HIJJĘDGDWRNDWD]WiEOizatok tartalmazzák.
$ IHOVRUROW DGDWRN HJ\pUWHOPĦHQ DOiWimasztják a birtokrendezés szükségességét)HOYHWĘGLNDNpUGpVPLpUWPDUDGWHO
ez mind a mai napig, holott azt – mármint
a birtokösszevonást – az Európai Unió agrárpolitikája pénzügyileg is támogatja.
A jelenleg hatályos, többször módosított
pYL/97|UYpQ\DWHUPĘI|OGUĘO
DLfoglalkoznak az önkéntes földcserével. Látható azonban, hogy ez a folyamat
iOODPLVHJpGOHW±NHOOĘSROLWLNDLV]iQGpN±
YDODPLQWD)|OGPĦYHOpVLpV9LGpNIHMOHV]WpVL0LQLV]WpULXPKDWKDWyVN|]UHPĦN|GpVH
nélkül nem valósul meg. Az is nyilvánvaOy KRJ\ D FVDOiGL JD]GDViJRN PHJHUĘV|dését és elterjedését kívánatosnak tartók
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számára e folyamattal szemben a nagyobb
WHUOHWHQJD]GiONRGyN±HOVĘVRUEDQDtársas gazdaságok, de a nagyobb birtokméUHWWHOUHQGHONH]Ęegyéni gazdaságok is –
HOOHQpUGHNHOWHNėNXJ\DQLVDI|OGKDV]Qilatukon keresztül a maguk számára már
jelenleg is GH IDFWR PHJYDOyVtWMiN D ELUtokrendezést. Így arra a továbbiakban számukra nincsen szükség. Annál is inkább,
mivel az életképes birtoktestek kialakítáVDHVHWpEHQPHJQĘQHDI|OGiUDDPHO\HJ\ben a földbérleti díjak növekedését is maga
XWiQ YRQQi H] SHGLJ QHP YROQD NHGYH]Ę
számukra. A terület-összevonás által létrejött értékesebb földet annak tulajdonosai esetleg másnak adhatnák bérbe, vagy
értékesíthetnék is, például családi gazdaságok részére. (Talán nem túlzás állítani,
hogy a társas gazdaságokra vonatkozóan
még jelenleg is fennálló földvásárlási tilaORP D] HOPRQGRWWDNUD YLVV]DYH]HWKHWĘHQ
QHPLVRO\DQNHGYH]ĘWOHQDV]iPXNUD

$WiPRJDWiVLUHQGV]HUYiOWR]iVD
A birtokrendezés problematikájának
HOĘWpUEH KHO\H]pVpW DQQDN DNWXDOLWisát növeli az (J\V]HUĦVtWHWW7HUOHWDODS~
7iPRJDWiVL 5HQGV]HUUĘO DQJROXO 6LQJOH$UHD3D\PHQW6FKHPH 6$36 D](J\VpJHV*D]GDWiPRJDWiVL5HQGV]HUUH DQJROXO6LQJOH3D\PHQW6FKHPH 636 YDOy
pYUHWHUYH]HWWiWWpUpV. A rendszer –
amit a Közös Agrárpolitika (KAP, angolul
Common Agricultural Policy, CAP) 2000.
évi reformja óta az EU-15-öknél 2003-ban,
valamint a 2004. május 1-én csatlakozott
tíz ország közül Szlovéniában és Máltán
vezettek be – ugyanis azt jelenti, hogy ezen
LGĘSRQWRWN|YHWĘHQDWiPRJDWRWWViJMRJRsultsága a továbbiakban szerzett jogként
(„örökletesen”) a földhasználathoz – a fölGHWPĦYHOĘK|]tJ\SpOGiXODI|OGEpUOĘK|]
± N|WĘGLN PDMG QHP SHGLJ D I|OG WXODMdonosához (földtulajdonhoz). A jelenlegi, rendezetlen birtokviszonyok közepetWHPLQGH]VRNDNV]iPiUD±KDPpJLGĘEHQ
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QHPUHQGHONH]QHNDI|OGEpUOHWLV]HU]ĘGpsükben külön a támogatási jogosultságQDN D EpUOHWL LGĘW N|YHWĘHQ D WXODMGRQRVUDW|UWpQĘYLVV]DMXWiViUyO±DWiPRJDWiVL
jogosultság „örökre” való elvesztését jelenti. Természetesen utólagosan is lehet
PDMGD]HOVĘVRUEDQ~MEHOpSĘNUpV]pUHNppezett nemzeti tartalékból támogatási jogosultsághoz jutni, de nem nehéz belátni,
KRJ\DQQDNV]ĦN|VYROWDFVDNNRUOiWR]RWW
PpUWpNEHQWHV]LPDMGOHKHWĘYpDNpVĘEELek során az újabb jogosultságok megszerzését. (Egyes uniós országokban a támogatási jogosultság elvesztését sérelmezve
a földtulajdonosok érdekvédelmi szervezete az alkotmánybírósághoz fordult, de
e testületek mindenütt elutasították a
panaszkérelmeket.)
$]636UHQGV]HU~MV]HUĦVpJHQHPSXV]WiQ DEEDQ UHMOLN KRJ\ D WHUPHOpVWĘO IJgetlen támogatás, hiszen tulajdonképpen az egységes területalapú támogatás
6$36 LVD]KDQHPDEEDQKRJ\DPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘFVDNDQQ\LEDQpVRO\DQ
PpUWpNEHQMRJRVXOWDN|]YHWOHQNL¿]HWpVUHDPHQQ\LEHQPHJIHOHOĘV]iP~WiPRJDtási jogosultsággal rendelkezik. Az SPSben való részvétel a korlátozott számban
rendelkezésre álló támogatási jogosultsáJRNELUWRNOiViWLVMHOHQWLHYDJ\RQLpUWpNĦ
MRJRNDODSYHWĘHQEHIRO\iVROMiNDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘNYDJ\RQLYLV]RQ\DLW
Az SPS rendszer kapcsán annak a táPRJDWiVRN |VV]HJV]HUĦVpJpUH LOOHWYH D
fajlagos értékek kialakítására gyakorolt
YiUKDWy KDWiViW YL]VJiOMiN HOVĘVRUEDQ D
V]DNHPEHUHN$V]DNPDLpUGHNOĘGpVKRPlokterében pedig e támogatási rendszerQHNDPĦYHOWPH]ĘJD]GDViJLWHUOHWUHYRQDWNR]y±HOVĘVRUEDQM|YHGHOHPWUDQV]IHU
V]HUHSHW EHW|OWĘ ± YiUKDWy KDWiVD SURJnosztizálásának a kérdése áll. Emellett
azonban nem szabad megfeledkezni arról,
KRJ\ QHPFVDN D WHUPĘI|OG LOOHWYH DQQDN
használata után folyósítanak majd a me]ĘJD]GDViJL WHUPHOĘNQHN EUVV]HOL IRUrásokból pénzt, hanem azok egy része az
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állattartáshoz és a vágóállat-termeléshez
(tehén-, borjú-, anyajuhtartás és vágómarKDHOĘiOOtWiV LVN|WĘGLN0DPiUYLOiJRVDQ
OiWV]LN D Ei]LVLGĘV]DN XWyODJRV PHJKDWiUR]iViQDNNiURVKDWiVD(]XJ\DQLVHOVĘVRUEDQD]RNDWDWHUPHOĘNHWV~MWRWWDDNLN
DNLVHEEYiOWR]yYROXPHQW HOVĘVRUEDQYiJyiOODWRW iOOtWRWWDNHOĘPLYHOMHOHQWĘVUpszük nem tudott a kvóta meghatározásáQDNLGĘSRQWMiUyOėNXJ\DQLVVRNHVHWEHQ
már csak a kapacitásaiknál kevesebb állatot tarthatnak.
1HPV]DEDGD]RQEDQPHJIHOHGNH]QLD]
~MUHQGV]HUEHYH]HWpVpQHNWDOiQD]RQOHJIRQWRVDEE KDWiVDLUyO DPHO\HW D] D WHUPĘI|OGiUDNUD pV D I|OGEpUOHWL GtMDNUD
pVD]RQNHUHV]WO±PLQW|QPDJXNEDQLV
PHJKDWiUR]yWpQ\H]ĘN|QW~O±DWXODMGRQ
pV D ELUWRNV]HUNH]HW DODNXOiViUD J\DNRUROPDMG A korábbi uniós országokban, a
MHOHQWĘVHEEPpUWpNEHQPHJiOODSRGRWWQDN
QHYH]KHWĘWXODMGRQL]HPLpVELUWRNYLV]Rnyok következtében ez utóbbi kérdéskör a
PLpQNpQpONLVHEEMHOHQWĘVpJĦËJ\SpOGiXO
a szomszédos Ausztriában a szarvasmarKDiJD]DWWDOpVWHMWHUPHOpVVHO|VV]HIJJĘ
SUpPLXPRNUDKHO\H]ĘGLNDKDQJV~O\ .LUQHU $PDJ\DUPH]ĘJD]GDViJMHOHQHM|YĘMH±QHP]HWN|]LYHUVHQ\NpSHVVpJH
±V]HPSRQWMiEyONLHPHOWV]HUHSĦDELUWRNV]HUNH]HW'HHPHOOHWW±WDOiQD]HOVĘKHO\re szükséges tenni – a birtokszerkezet me]ĘJD]GDViJLQpSHVVpJPHJWDUWypVHOWDUWy
NpSHVVpJpUĘODJD]GiONRGyLHJ]LV]WHQFLiN
helyzetére gyakorolt hatásáról sem szabad
megfeledkezni.

$]636UHQGV]HUIĘEEMHOOHP]ĘL
Az SPS rendszer két támogatási kompoQHQVEĘOiOOD]~QUHJLRQiOLVpVDNLHJpV]tWĘNRPSRQHQVEĘO. A regionális komponens az, amely minden a tárgyévben bejelentkezett, a jogosultsági kritériumoknak
PHJIHOHOĘ MRJRVXOW WHUOHWWHO UHQGHONH]Ę
földhasználót megillet. A regionális komponenshez meg kell állapítani az orszá-
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gos SPS támogatási jogosultságot, amit elosztanak a bejelentkezett hektárszámmal.
6$36 WHUOHW PtQXV] D V]ĘOĘOWHWYpQ\HN
WHUOHWH  $ NLHJpV]tWĘ ± YDJ\ PiV V]yYDO
üzemi – komponens a rendszer differenciáló eleme. A differenciálás meghatározáVDREMHNWtYPLYHOD]]HPV]LQWĦNLHJpV]tWĘUHIHUHQFLD|VV]HJD]]HPiOWDODEi]LVLGĘV]DNEDQ  pY  LJpQ\EH YHWW
iJD]DW pV ]HPVSHFL¿NXV WiPRJDWiVRN
iJD]DWL WRS XSRN pV NO|Q FXNRUNL¿]HWpV DUiQ\iEDQW|UWpQLN$NLHJpV]tWĘNRPponenshez meg kell állapítani az országos
NLHJpV]tWĘ636ERUtWpNRWDPHO\D]HOWpUtWpVHN|VV]HVVpJpWWDUWDOPD]]D$NLHJpV]tWĘ
ERUtWpNEyO±DPRGHOOOpQ\HJpWMHOHQWĘ±HOosztási rendszer segítségével egyéni referenciaösszegeket állapítanak meg.
$WHUPHOĘMRJRVXOWViJDLQDNV]iPDDEHjelentett hektárszám lesz, a jogosultságok
névértékét pedig a regionális komponens
pVDNLHJpV]tWĘNRPSRQHQVHJ\WWHV|VV]Hge adja.
A /X[HPEXUJL határozat/döntés értelmében a gazdák a támogatási jogosultságukat csak akkor tudják aktiválni, ha eleJHQGĘ PH]ĘJD]GDViJL WHUOHWWHO UHQGHOkeznek. A regionális – egységes alapon
¿]HWHWWWiPRJDWiVpVD]]HPL NLHJpV]tWĘ  WiPRJDWiV WHKiW D] HOĘEE HOPRQGRWWDNEyO N|YHWNH]ĘHQ OHJIĘNpSS DEEDQ Nlönbözik egymástól, hogy kevesebb üzemi
támogatást folyósítanak, mint amennyi
PH]ĘJD]GDViJLWHUOHWDUHQGHONH]pVUHiOO
Ezzel szemben az egységes regionális alaSRQ ¿]HWHWW WiPRJDWiV |VV]HJH PHJHJ\H]LNDUHQGHONH]pVUHiOOyPH]ĘJD]GDViJLWHUOHWpYHOPiVV]yYDOPLQGHQPH]ĘJD]GDViJLWHUOHWXWiQ¿]HWLND]W
A kérdés jogi oldala, hogy a Luxemburgi határozat/döntés meghozatalakor nem
vettek tervbe egy olyan területalapú táPRJDWiVWDPHO\~J\N|WĘGQHDXWRPDWLNXsan a földhasználathoz, hogy az a gazdálkodó cseréjénél automatikusan, a földdel
HJ\WW D] ~M WXODMGRQRVKR] LOOHWYH EpUOĘhöz kerülne.

Alvincz:$](8DJUiUWiPRJDWiVLUHQGV]HUHpVDKD]DLI|OGSLDF

Mindkét támogatásnál – regionális és
üzemi – tulajdonképpen személyhez kötött támogatási jogosultságról beszélünk.
Így tulajdonképpen egy személyes jogról,
illetve jogosultságról van szó, ami azt jelenti, hogy azé a két említett jogosultság,
akinek azt kiosztották, illetve aki azt a piDFRQPHJYiViUROWD+DYDODNLWĘODI|OGWHrület megvonásra kerül – például a bérleti
LGĘOHMiUWiYDOGHYRQDWNR]LNH]DWHUPĘI|OG
értékesítésének esetére is –, akkor ahhoz a
területhez neki nem kell támogatási jogosultságot is csatolni. (Ez ellen a konstrukció ellen Németországban jogi kifogásokat
emeltek, lévén hogy az a hatályos német
W|UYpQ\HNNHO tJ\ D EpUOHWL V]HU]ĘGpVHNHW
szabályozókkal is ellentétes. Ha a Luxemburgi megállapodást nem sikerül a német
joggal összhangba hozni, akkor csak egy
OHKHWĘVpJ PDUDG D WiPRJDWiVL MRJRVXOWság nélkül maradt földtulajdonosoknak a
nemzeti tartalékból kell azt biztosítani. Ez
a német jogértelmezési gyakorlat nálunk is
példaként szolgálhat.)
$] ]HPL WiPRJDWiVRN PHJOHKHWĘVHQ
V]ĦN|VHNH]pUWHWpUHQHJ\HUĘVYHUVHQ\KHO\]HWNHOHWNH]LNPDMG$EpUOHWLV]HU]ĘGpVHNOHMiUWDNRUDUpJLEpUOĘNQHNQHPNHOO
a földtulajdonosoknak, illetve az új bérOĘNQHN D WiPRJDWiVL MRJRVXOWViJRW iWDGQLKDQHPĘND]WDSLDFRQpUWpNHVtWKHWLN
ËJ\MHOHQWĘVV]iP~ QDJ\ViJ~ WiPRJDWiVL
jogosultság nélküli terület verseng majd a
támogatási jogosultságokért, miközben az
D]RNpUW MiUy SpQ] D UpJL HUHGHWL  EpUOĘNhöz özönlik majd.
Agrárgazdasági trivialitás, de hangsúlyozni szükséges, hogy a támogatási joJRVXOWViJWyO OHFVXSDV]tWRWW WHUPĘI|OG MHOHQWĘV pUWpNFV|NNHQpVW V]HQYHG HO $]
iUFV|NNHQpVPpUWpNpWHOĘ]HWHVHQKD]DLYLV]RQ\ODWEDQ V]LQWH OHKHWHWOHQ V]iPV]HUĦVtWHQLGHPLQGHQEL]RQQ\DOLJHQMHOHQWĘV
OHKHWPLYHODPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJgel addig sem foglalkozó földtulajdonos –
SpOGiXO D PĦYHOpVL N|WHOH]HWWVpJ PLDWW
– mihamarabb szabadulni kíván majd a
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földtulajdonától. Természetesen a földárcsökkenés olyan formában is bekövetkezKHWKRJ\SpOGiXOEHOiWKDWyLGĘQEHOOQHP
érik el a tulajdonosok az uniós átlagot. A
WĘOQN FVDN DOLJ YDODPLYHO Q\XJDWDEEUD
OpYĘ $XV]WULD HJ\HV WpUVpJHLEHQ D WHUPĘföld ára már a hektáronkénti 9 millió forint értékhatárt is eléri. (A hozzánk legkö]HOHEE IHNYĘ %XUJHQODQG WDUWRPiQ\EDQ
SHGLJ PiU D UHQGV]HUYiOWiVW N|YHWĘHQ D
földár 6-8-szorosa volt a hazaiénak.) Magyarországon ez az összeg a legtöbbször
még az 1 millió forintot sem éri el.
A korábbi uniós országokban a földforgalom éves – tulajdonhoz viszonyított –
aránya 2-3%, ezért sem lehet az EU-15ök vonatkozásában e téren – mármint a
föld árára gyakorolt hatása tekintetében
±PHJIHOHOĘWDSDV]WDODWRNKR]MXWQLD]636
rendszer ottani bevezetésével kapcsolatosan. Másrészt a régebbi tagországokban a
földtulajdoni és földhasználati – bérleti –
viszonyok a miénkénél sokkal stabilabbak,
ezért az új rendszer bevezetése ott jóval kiVHEE iWUHQGH]ĘGpVW HUHGPpQ\H]HWW D PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘNM|YHGHOHPLpVHJ\pE
pozíciójában, mint amilyen hatás nálunk
várható.
Az ilyen földnek – pontosabban a tulajdonosának – bérleti viszony létesítésekor
egyben romlik a bérleti pozíciója (kedve]ĘWOHQO DODNXO D EpUOHWL GtM  LV $] HOĘEE
vázolt helyzet azt eredményezi majd, hogy
a támogatási jogosultság nélkül (tovább)
bérbe adott föld esetében D EpUOHWL GtM D
I|OGMiUDGpNpUWpNpKH] igazodik majd. (Ez
igazából a kérdéskörnek a közgazdaságiODJLVMyOPHJMHOHQtWKHWĘUpV]H (]D]|VV]HJKR]]iYHWĘOHJHVHQD]]DODQ\HUHVpJJHO
HJ\H]LNPDMGPHJDPHO\HWD]~MEpUOĘDWi-
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mogatások nélkül még ki tud majd gazdálkodni (,VHUPH\HU).1
A vázolt tendenciák érvényre jutásával
nem nehéz Magyarország tekintetében
HJ\WRYiEELMHOHQWĘVpVQHPNtYiQDWRVWHUPĘI|OGNRQFHQWUiFLyW YL]LRQiOQL $ KRSpon maradt földtulajdonosok kénytelenek
OHV]QHNPDMGD]DGGLJLWXODMGRQXNEDQOpYĘ
I|OGMHLNHWDEpUOĘLNUpV]pUHpUWpNHVtWHQLLOletve alacsony áron továbbra is nekik bérbe
adni. Ennek következtében pedig MagyarRUV]iJRQ D] (8 RUV]iJRNWyO HOWpUĘ MHOOHJĦ QDJ\ELUWRNUHQGV]HU M|Q OpWUH DPHO\ D
M|YĘW LOOHWĘHQ DODSYHWĘHQ QHP YDJ\ FVDN
igen kis mértékben és részben válik majd
lebonthatóvá. (] SHGLJ JD]GDViJL V]RFLiOLV |NROyJLDL pV SROLWLNDL V]HPSRQWRN
DODSMiQHJ\DUiQWLJHQNiURVYROQDDWiUVDGDORPW~OQ\RPyW|EEVpJHV]iPiUD
Az elmondottakat nagyban alátámasztja
D)|OGPĦYHOpVLpV9LGpNIHMOHV]WpVL0LQLV]WpULXPQDNa rendszer bevezetését szolgáló
PRGHOOMpKH]IĦ]|WWHOYiUiVRNN|]ODN|YHWNH]ĘDPHO\V]HULQWFpOÄDPH]ĘJD]GDViJL
WHUPHOpV IHMOĘGpVpQHN HOĘVHJtWpVH D]iOWDO
KRJ\DJD]GiONRGyNEL]WRQViJiWHUĘVtWVN
a jelenlegi földhasználati viszonyok stabilizálásával, kiegyensúlyozott földpiac
fenntartásával.” (1\XMWy ± 6]HQWLUPD\ ±
0iUWRQ) (Természetesen az utóbbi –
PiUPLQWKRJ\D]HOĘEELHNPHJYDOyVXOiVD
esetében Magyarországon kiegyensúlyozott földpiac alakuljon ki – szóba sem jöhet
majd. A jelenlegi földhasználati viszonyok
fenntartására irányuló törekvések ugyanLVH[SOLFLWIRUPiEDQ±¿J\HOHPEHYpYHDMHOHQOHJLKD]DLELUWRNV]HUNH]HWUĘONRUiEEDQ
írottakat – a nagybirtokrendszer létrehozására és fenntartására való törekvéseket
jelentik és eredményezik majd. Ez eset-

1
$V]i]DGYpJpQ$GDP6PLWKIRJODONR]RWWDI|OGMiUDGpNNpUGpVpYHO.LIHMWHWWHKRJ\DI|OGMiUDGpND]DW|EEOHWDPHO\HWDI|OGPĦYHOĘMHDV]RNiVRVSUR¿WUiWiQIHOONDSVDPHO\HWDI|OGWXODMGRQRViQDNDGiWÒJ\WĦQLNWHKiWKRJ\DW|EEPLQWNpWV]i]pYHVNODVszikusnak nevezett járadékelmélet a jelenlegi agrárviszonyok között továbbra sem veszítette el aktualitását. A földjáradék kérdéVpYHOIRJODONR]yXWyEELLGĘEHQNpV]OWpVDWpPiWiWIRJyDQpVPDJDVV]tQYRQDORQWiUJ\DOytUiVRNN|]OPHJV]HUHWQpPHPOtWHQL.HOHPHQ.DWDOLQQDNDÄ)iEyOYDVNDULND´.tVpUOHWHNDI|OGSLDFI|OGiUSyWOiViUDWĘOD]H]UHGIRUGXOyLJ0DJ\DURUV]iJRQF
PhD értekezését (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola GazdaságtörWpQHWL0ĦKHO\%XGDSHVWS YDODPLQW%DNXFV/DMRV=ROWiQ±)HUWĘ,PUH$]DJUiUSROLWLNDKDWiVDDI|OGiUiUD &RPSHWLWLR9RO  SS pV$PH]ĘJD]GDViJLI|OGN|]JD]GDViJLpUWpNHOpVH±(J\iWWHNLQWpV 7iUVDGDORPpV*D]GDViJ9RO  
1-20. pp.) c. írásait.
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ben pedig a földforgalomnak csak kevesek
V]HPSRQWMiEyOOHV]MHOHQWĘVpJH 
Elterjedt gyakorlat továbbá, hogy a gazGDViJRVDQ HJ\EHQ PĦYHOKHWĘ QpKiQ\
KHNWiU WHUOHWĦ My I|OGPLQĘVpJĦ SDUFHOlák tulajdonosai „papíron” földhasználók,
ĘNPDJXNYHV]LNLJpQ\EHDWHUOHWDODS~WiPRJDWiVWGHQHPYpJH]QHNPH]ĘJD]GDVigi tevékenységet, hanem területeiket másVDOPĦYHOWHWLN(EEHQD]HVHWEHQQLQFVHQ
bérleti díj, vagyis a bérleti díj maga a területalapú támogatás. Ezekhez a „látszatüzemekhez”, és nem a földterületeik tényleJHVPĦYHOĘLKH]NHUOKHWEHQD]636
támogatási jogosultság, tehát a támogatáVL UHQGV]HU KDV]RQpOYH]ĘL HEEHQ D] HVHWben a földtulajdonosok lesznek, és a földet
WpQ\OHJHVHQ PĦYHOĘ JD]GiONRGyW J\DNRUODWLODJ KRVV]~ LGĘUH NL]iUMiN D WiPRJDWiVEyOtJ\MHOHQWĘVIRUUiVRNDWYRQQDNHOD
IHMOHV]WpVEĘO
$] (J\VpJHV *D]GDWiPRJDWiVL 5HQGszer körül – azon túl, hogy az túl bonyolult – PpJLJHQVRNDEL]RQ\WDODQViJ. (A
jelen cikk írásakor annak még a 2009. évi
bevezetése is bizonytalan. Az EU illetékes
bizottsága ugyanis 2007 októberében nem
IRJDGWDHOD])90LOOHWYHDQQDN0H]ĘJD]dasági és Vidékfejlesztési Hivatala által elkészített magyar SPS modellt.) Az sem véletlen, hogy a 2004-ben rajtunk kívül csatlakozott országok közül további 7 ország
fontolgatja, hogy egyáltalán valamikor is
rátérjen az új rendszerre.
$WiPRJDWiVLMRJRVXOWViJUyO is vita zajOLN 0HJIHOHOĘ PHJROGiVQDN WĦQLN HJ\
olyan megoldás, amelynek alapján a támogatási jogosultság a földtulajdonhoz volna
kötve, de annak igénybevétele a földhasználat által volna csak valóra váltható. Természetesen erre az esetre is alkalmazhatóak kiskapuk. Például, ha a földtulajdonos
FVDNOiWV]DWPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHW
folytat. A támogatás ugyanis ez esetben
LV MiU QHNL )HOYHWĘGLN D]RQEDQ D NpUGpV
PLNRUpULH]PHJQHNL"0DHJ\PH]ĘJD]GDViJL WHUPHOĘ HJ\ KHNWiUUD YRQDWNR]y-

Alvincz:$](8DJUiUWiPRJDWiVLUHQGV]HUHpVDKD]DLI|OGSLDF

DQKR]]iYHWĘOHJHVHQH]HUIRULQWWiPRgatási összeghez jut. Ugyanekkora bérbe
DGRWWWHUPĘI|OGXWiQ±DV]iQWyWHUOHWiWlagos 20 aranykoronás értékével számolva, a bérleti díjat aranykoronánként 15 kg
E~]iYDO pV DQQDN MHOHQOHJL WĘ]VGHL iUiYDO  )WNJPDO ¿J\HOHPEH YpYH ± H]
az összeg csak 18 ezer forint. Az országoVDQ MyQDN QHYH]KHWĘ DUDQ\NRURQiQNpQWL
20-22 kg bérleti díj mellett pedig ez az összeg 24–26 ezer forint. (A bérleti és a táPRJDWiVL |VV]HJ KR]]iYHWĘOHJHVHQ  NJ
E~]DiUiQiOYROQDHJ\HQOĘ,O\HQQDJ\Vigú bérleti díjat viszont jelenleg országos
iWODJEDQ QHP ¿]HWQHN  ËJ\ WHKiW VRU NHrülhet olyan esetekre, amelyek a magyar
PH]ĘJD]GDViJHJpV]pQHNpUGHNHLYHOHOOHQtétesek. Egyebek mellett az effajta visszaélések kiküszöbölésére is igen hatékony
eszköz volna a továbbiakban ismertetésUH NHUOĘ PH]ĘJD]GDViJL ]HPV]DEiO\R]iVeVLWWHJ\JRQGRODWHUHMpLJFpOV]HUĦHOLGĘ]QLD]8QLyDJUiUWiPRJDWiVL¿OR]y¿iMD
és az abból levezetett támogatási gyakorlat között fennálló és antagonisztikusnak
QHYH]KHWĘ HOOHQWPRQGiVQiO YDJ\LV D]RQ
hogy a támogatási rendszert a kisgazdaságok érdekében hozták létre, de annak a vaOyGLKDV]RQpOYH]ĘLDQDJ\JD]GDViJRN
A fajlagos támogatás és bérleti díj közötti
tetemes különbség azonban elgondolkodtató a tekintetben, hogy a támogatásnak
kizárólagosan a gazdálkodáshoz kapcsolása a gazdaságelméleti standardok szeULQWLVKHO\pQYDOyQDNWHNLQWKHWĘH"$SLDFL
kudarcok elmélete például – amely a támogatást általában piactorzítónak, s mint
LO\HW HOYHWHQGĘQHN WDUW ± HOIRJDGKDWyQDN
tekinti abban az esetben, ha piaci kudarFRNPHJHOĘ]pVpWYDJ\PHJV]QWHWpVpWFplozza. A tökéletes piac „helyreállítása” érdekében kellenek tehát a jövedelemkiegéV]tWĘWiPRJDWiVRNGHWHUPpV]HWHVHQFVDN
D QRUPiOSUR¿W V]LQWMpLJ WHUMHGĘ PpUWpNEHQ$PLpUWKHWĘLVKLV]HQPLpUWLVNHOOHQH
DSLDFEiUPHO\LNV]HUHSOĘMpWD]DGy¿]HWĘN
SpQ]pEĘO JD]GDViJL SUR¿WKR] LV MXWWDWQL
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Viszont ha a 40 ezer forintos támogatáVRND WHUPHOĘW JD]GDViJL SUR¿WKR]LVMXWWDWMiN DPL YDOyV]tQĦ DNNRU IHOWpWHOH]KHWĘKRJ\DWiPRJDWyDWiPRJDWiVVDORO\DQ
pUWpNWHUHPWpVWLV¿QDQV]tUR]DPHO\DPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJUpYpQDWiUVDGDlom számára jelentkezik. Ez pedig csak a
PH]ĘJD]GDViJSR]LWtYH[WHUQiOLVKDWiVDLnak eredménye lehet. Ha ez így van, akkor
viszont D WHYpNHQ\VpJ SUHIHUiOiVD D WpQ\H]ĘNSUHIHUiOiViW LVMHOHQWL. Ez esetben
YLV]RQW D WHUPHOpVL WpQ\H]ĘN WXODMGRQRVDLQDNN|]|WWNDWHUPĘI|OGWXODMGRQRVDinak is részesedniük szükséges az externáOLVKDWiV~N|]MDYDN SOWLV]WDSDUODJIĦSROOHQPHQWHV OHYHJĘ UHQGH]HWW WHUPpV]HWL
N|UQ\H]HWVWE HOĘiOOtWiViQDNGtMD]iViEyO
A jelenlegi jövedelempótló támogatások
egy része szükségképpen átkerül a támoJDWiVEDQUpV]HVOĘPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘWĘODWHUPHOpVLWpQ\H]ĘNSLDFiQD]D]RN
kínálatát biztosító piaci oldalhoz. Ez a
szakirodalomból ismert jövedelemtranszferek révén megy végbe, és magyarázatát
DWHUPHOpVLWpQ\H]ĘNSLDFiQDNtQiODWLROGDORQ PHJOpYĘ ± pV D V]DNHPEHUHNW|EEsége által ugyancsak nem vitatott – piaci
HUĘI|OpQ\V]ROJiOWDWMD(]±DI|OGEpUOHPp-

Q\HNHVHWpEHQLVIHQQiOOySLDFLHUĘSR]tFLy
±HUHGPpQ\H]LDWHUPHOĘNiOWDONDSRWWWimogatásoknak a földtulajdonosokhoz törWpQĘUpV]EHQLiWNHUOpVpWD]HPOtWHWWM|YHdelemtranszferek formájában.
Az 1.a. ábrán a céltámogatásoknak
( S DWHUPHOpVQ|YHOĘpVH]iOWDONtQiODWEĘYtWĘKDWiVDOiWKDWyDPLQHNVRUiQDNtQilat a Q0 PHQQ\LVpJUĘOD QS mennyiségre változik a P0 ár változatlan színvonala
mellett. Az 1.b. ábrán a megnövekedett terPpNNtQiODWiOWDONHOWHWWWHUPHOpVLWpQ\H]Ękeresletet mutatjuk be. Ennek során a téQ\H]ĘNHUHVOHW J|UEpMH D WpQ\H]ĘNHUHVOHW
6 KHO\]HWĦJ|UEpMpEHWROyGLNHO$NHUHVOHWQ|YHNHGpVHJ\EHQDWpQ\H]ĘiU P0 emelkedésével ( PS ) jár együtt. Ezen az úton
tehát a földtulajdonoshoz kerül át bizonyos
PHQQ\LVpJĦWHUPHOĘQHNV]iQWWiPRJDWiV
A 2.a. ábrán a leválasztott támogatásokat ( S ) láthatjuk jóléti közgazdaságtani
ábrázolásban. Ezek a támogatások nem involválnak termelés-, és így kínálatnövekeGpVWDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOpVEHQN|YHWNH]pVNpSSHQDWHUPHOpVLWpQ\H]ĘLNSLDFiQ
sem (2.b. ábra). Ilyen támogatásból tehát,
a földtulajdonoshoz nem transzferálódik
jövedelem.

$PH]đJD]GDViJLWiPRJDWiVKDWiVDDWHUPHOpVLWpQ\H]đNtQiODWiUD
DPH]ĒJD]GDViJLWHUPpNSLDFD



EPH]ĒJD]GDViJLWHUPHOpVLWpQ\H]ĒSLDFD
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$OHYiODV]WRWWPH]đJD]GDViJLWiPRJDWiVKDWiVDDWHUPHOpVLWpQ\H]đNtQiODWiUD
D PH]ĒJD]GDViJLWHUPpNSLDFD

E PH]ĒJD]GDViJLWHUPHOpVLWpQ\H]ĒSLDFD

$PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘNHVHWpEHQNHGYH]ĘWOHQQHN WHNLQWKHWĘ WiPRJDWiVWUDQV]IHUUĘO PHJiOODStWKDWy KRJ\ DPHQQ\LEHQ
D IHQWL ÄQHJ\YHQH]HU IRULQW pUWpNĦ´  Wimogatások nem leválasztott támogatások,
akkor az a részük, amely földtulajdonosokhoz jut – nem kívánt módon, de – következményében igazságosan kerül hozzájuk.
A leválasztott támogatások esetében az állapítható meg, hogy a nem kívánt módon
nem jut támogatás a földtulajdonosokhoz,
igazságtalan jövedelemelosztást idézve ez
iOWDO HOĘ 0LQGH]HNEĘO V]iPXQNUD D] N|YHWNH]LNKRJ\DWHUPHOĘLSR]LWtYH[WHUQiOLV ÄKDWiVV]ROJiOWDWiVRN´ HOOHQpUWpNpEĘO
a földtulajdonosoknak – lehetséges, hogy
külön támogatási konstrukció formájában, de – részesedniük kellene.
$](XUySDL8QLypVDQQDNMRJHOĘGV]HUvezetei által kidolgozott és alkalmazott agrárpiaci szabályozás az elmúlt évtizedek
során egy sajátos pályát futott be. A rendszer egyre bonyolultabbá – egyes részterületeken, mint például a cukorkvóták tekintetében – szinte már átláthatatlanná vált.
De a piacszabályozás rendszerének teljes
transzparenciája mára már csak néhány
szakember igen kemény munkával szerzett, és csak részben saját érdemeken ala-

puló kiváltsága. A piaci rendtartás terüleWpQYpJEHPHQWYiOWR]iVRNPiVLNMHOOHP]ĘMH
D]HFpOEyONL¿]HWHWWWiPRJDWiVL|VV]HJHNnek az abszolút nagyságával, annak a koUiEELpYHNEHQIRO\DPDWRVDQQ|YHNYĘYROtával, illetve az Unió költségvetésén belüli arányával és annak változásával függ
|VV]H 0iUD PiU D]RQEDQ PLQGNHWWĘUH D
VWDJQiOiV D MHOOHP]Ę 0LQGH]HNEĘO QHP
nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a
jelenlegi Európai Unió agrárpiaci szabályozása és az ahhoz kapcsolódó támogatási rendszere egy lebontási folyamatnak
– divatos szakmai kifejezéssel élve renacionalizálásnak – néz elébe. Azt, hogy ez
mikor következik be, ma még nehéz megmondani. Annál is inkább, mivel mindenQHPĦ V]DNPDL KLHGHOHPPHO HOOHQWpWEHQ
bizonyítható, hogy az eddigi reformoknak
LJD]iEyO HOĘ]HWHVHQ VHP YROW VHPPLO\HQ
tudományos alapja, a döntések meghozatalát érdemileg szinte kizárólagosan csak
a politikai érdekek és azzal szoros összeIJJpVEHQ OpYĘ HUĘYLV]RQ\RN PRWLYiOWiN
(3RSS). (Gondoljunk csak az Agenda
2000 három változatára és arra, hogy azok
közül melyiket fogadták el. Ebben az esetEHQXJ\DQLVDWiPRJDWiVLMRJRVXOWViJIHOVĘ
határának a birtokmérethez – illetve egy
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1. táblázat

$WHUPđI|OGIRUJDOPDHOđYiViUOiVLMRJRVXOWViJRNFVRSRUWMDLDODSMiQ
%HMHJ\]HWWRNLUDWRNV]iPD GE

0HJQHYH]pV

%HMHJ\]HWWI|OGWHUOHWQDJ\ViJD KD

2004

2005

2006

2004

2005

2006

7IWWPHJHOđ]đMRJRVXOW *













HEEĒOWXODMGRQRVWiUVDN

19 515

23 809

22 462

28 066,6

27 052,3

41 616,1

közeli hozzátartozók

3 840

3 171

4 315

6 327,8

4 500,4

7 745,4

volt zártkertben

13 843

12 546

12 487

4 387,7

4 412,6

5 725,6

20 983

19 002

16 645

37 523,6

33 655,3



2 230

1 905

2 920

3 698,7

3 987,8

7 809,4

7IWHOĒYiViUOiVLMRJRVXOW **
HEEĒOKDV]RQEpUOĒ

***

KHO\EHQODNyV]RPV]pG

7 025

6 609

3 962

12 084,5

11 604,0

7 583,6

helyben lakó

11 728

10 488

9 763

21 740,4

18 063,5

21 480,4

Magyar Állam (NFA)****

8 477

12 744

2 306

19 206,8

24 781,4

8 949,3

7DJiOODPLiOODPSROJiU *****

n.a.

370

69

n.a.

414,9

257,9

63 060

61 096

53 549

105 802,6

96 911,2

103 758,1

136 545

138 964

114 712

213 280,0

200 198,0

210 671,7

(OđYiViUOiVQpONO

******

7HUPđI|OGIRUJDORP
|VV]HVHQ

0HJRV]OiV 

*

7IWWPHJHOĒ]ĒMRJRVXOW













HEEĒOWXODMGRQRVWiUVDN

14,29

17,13

19,58

13,16

13,51

19,75

közeli hozzátartozók

2,81

2,28

3,76

2,97

2,25

3,68

volt zártkertben

10,14

9,03

10,89

2,06

2,20

2,72

7IWHOĒYiViUOiVLMRJRVXOW













HEEĒOKDV]RQEpUOĒ

1,63

1,37

2,55

1,73

1,99

3,71

KHO\EHQODNyV]RPV]pG

5,14

4,76

3,45

5,67

5,80

3,60

helyben lakó

8,59

7,55

8,51

10,19

9,02

10,20

Magyar Állam (NFA)

6,21

9,17

2,01

9,01

12,38

4,25

7DJiOODPLiOODPSROJiU

n.a.

0,27

0,06

n.a.

0,21

0,12

(OđYiViUOiVQpONO

46,18

43,97

46,68

49,61

48,41

49,25

7HUPđI|OGIRUJDORP
|VV]HVHQ













37.NLVDMiWtWiVPH]ĒJD]GDViJLWHUPHOĒNQ\XJGtMHOĒWWLWiPRJDWiVDVWE ** 7HUPĒI|OGUĒOV]yOyW|UYpQ\ 7IW   EHNH]GpV0DJ\DUÉOODP
1)$ NLYpWHOpYHO ***+DV]RQEpUOĒpVIHOHVEpUOĒ ****1HP]HWL)|OGDODSDYiViUOiVLMRJRVXOWViJRN HOĒYiViUOiVYDJ\DQpONO |VV]HYRQiViYDO
*****
7DJiOODPLiOODPSROJiUI|OGV]HU]pVHDYiViUOiVLMRJRVXOWViJRN HOĒYiViUOiVYDJ\DQpONO |VV]HYRQiViYDO******(OĒYiViUOiVQpONOYiViUOiV
|U|NOpVFVHUHDMiQGpNR]iVVWE
Forrás:)90)|OGJ\LpV7pULQIRUPDWLNDL)ĒRV]WiO\,QJDWODQIRUJDOPLDGDWJ\ĠMWpVHDODSMiQYDODPLQW
1. Tóth, Erzsébet, (2000): $] iWDODNXOW PH]ĒJD]GDViJL V]|YHWNH]HWHN JD]GiONRGiViQDN IĒEE MHOOHP]ĒL   $JUiUJD]GDViJL
7DQXOPiQ\RN$.,%XGDSHVWV]S
2. Kapronczai István et al. (2005): $ PH]ĒJD]GDViJL WHUPHOĒN DONDOPD]NRGyNpSHVVpJpQHN MHOOHP]ĒL *D]GiONRGyL YiODV]RN LGĒV]HUĠ
NpUGpVHNUH $JUiUJD]GDViJL7DQXOPiQ\RN$.,%XGDSHVWV]S
-HOHQWpVD]DJUiUJD]GDViJpYLKHO\]HWpUĒO)|OGPĠYHOpVJ\LpV9LGpNIHMOHV]WpVL0LQLV]WpULXP%XGDSHVWV]HSWHPEHUS
6]ĠFV,VWYiQ²&VHQGHV%pOD  $I|OGiUDNQpKiQ\HOPpOHWLNpUGpVHQDSMDLQNKD]DLPH]ĒJD]GDViJiEDQ*D]GiONRGiV;/9,pYIV]
31-36. pp.
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maximálisan folyósítható összeghez – törWpQĘ NDSFVROiViQDN D] HOYpW DPHO\HQ W~O
PiUFVDNGHJUHVV]tYIRUPiM~NL¿]HWpVN|vette volna, éppen a nagy gazdaságokkal
LVUHQGHONH]ĘRUV]iJRN±HOVĘVRUEDQ1DJ\
Britannia és Németország – ellenérdekeltsége miatt vetették el amely országok egyEHQD]8QLyQEHOODOHJQDJ\REEEH¿]HWĘN
is, és így a politikai befolyásuk meghatározó.) Mindez természetesen nem mond ellent annak a ténynek, mely szerint a Közösség agrárreformjait nem lehetne tudományosan vizsgálni, vagyis hogy az egyes
agrárpolitikáknak, illetve reformoknak nem volna meg a maguk ökonómiája
()HUWĘ±eGHU+DOPDL).

0LpUWLVpUGHPHVD]HOĘEELJRQGRODWRNQiOHOLGĘ]QL"$]pUWPHUWYiUKDWyDQDEHvezetésre szánt támogatási rendszer annak
PHJV]ĦQpVpW±D]HJpV]N|]|VVpJLSLDFV]DEiO\R]iVNLP~OiViW±N|YHWĘHQLVHOVĘVRUEDQ D MHOHQOHJ PpJ iWDODNXOiV HOĘWW iOOy
hazai földtulajdoni és birtokrendszert ilOHWĘHQLJHQPpO\pVNHGYH]ĘWOHQYiOWR]iVRNDWLGp]KHWHOĘDPHO\QHNW|EEpYWL]HGHV
de túlzás nélkül állíthatjuk, hogy akár évszázados kihatásai is lehetnek. (GondolMXQNFVDND;9,,V]i]DGLDQJROI|OGEHNHUttési akcióinak Nagy-Britannia mai birtokviszonyaira gyakorolt hatásaira.)
2. táblázat

$NiUSyWOiV|VV]HVtWHWWDGDWDL(2004. július)
Megnevezés

II.
(állami)

Kárpótlás összesen

165 987

2 141 445

I. (szövetkezeti)
NiUSyWOiVLI|OGDODS

- terület (ha)
- a terület aránya (%)
- aranykorona (AK)
- száma összesen

7XODMGRQEDDGRWW
1 975 458
92,3
37 496 169
I|OGUpV]OHWHN
852 754

7,7

100,0

1 759 767

39 255 936

207 395

1 060 149

- átlagos területe (ha)

2,3

0,8

2,0

- átlagos AK értéke (AK/ha)

44,0

8,5

37,0

612 010

147 777

759 787

$WXODMGRQKR]MXWRWW
V]HPpO\HNV]iPD IĒ

(J\WXODMGRQRVUDMXWy
I|OGUpV]OHW

1,4

1,4

1,4

- terület (ha)

3,2

1.1

2,8

- AK érték

61,3

11,9

51,7

21 345

5 412

26 757

Árverések száma összesen

Forrás:)90)|OGJ\LpV7pUNpSpV]HWL)ĒRV]WiO\iQDNDGDWDLDODSMiQNpV]tWHWWV]iPtWiVRN

$]636UHQGV]HUHJ\pUWHOPĦHQ]HPLWtSXV~WiPRJDWiVPpJKDDQQDNNL¿]HWpVH
– növénytermelési tevékenység esetében –
WHUPĘI|OGKDV]QiODWiKR]LVN|W|WW8J\DQakkor Magyarországon agrárjogi értelemben mind ez ideig nem valósult meg
az ]HPV]DEiO\R]iV, amelynek pedig az
HJ\LN HOĘIHOWpWHOH YHOHMiUyMD D birtokrendezés. E két szabályozási-igazgatási intéz-

kedés, amelyeknek jogi alapokon szükséJHVQ\XJRGQLXNPHJIHOHOĘDJUiUJD]GDVigi és agrárszociológiai háttérrel, feltételezi
ELUWRNSROLWLNDLLUiQ\HOYHNmeglétét, amely
pedig az DJUiUSROLWLND része. A nemzeti érdekeket szolgáló agrárpolitika megfogalmazása és az abból levezetett birtokpolitika kereteinek a meghatározása, valaPLQWDELUWRNUHQGH]pVpVDPH]ĘJD]GDViJL
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3. táblázat

$I|OGWHUOHWPHJRV]OiVDD]HJ\HVWXODMGRQRVFVRSRUWRNV]HULQW
*D]GDViJLHJ\VpJ

Állami területek
Szövetkezeti területek
-RJLV]HPpO\LVpJĠJD]GDViJL
társaságok
-RJLV]HPpO\LVpJQpONOLJD]GDViJL
társaságok
Egyéb jogi személyek
Önkormányzatok

,QJDWODQV]iP GE

7HUPĒWHUOHW KD

száma

külterület

zártkert

külterület

zártkert

1 195

227 652

8 811

1 752 596

1 285

2 611

72 292

5 301

60 131

565

26 428

71 317

3 749

176 663

774

5 987

5 764

544

21 581

57

749

1 977

666

9 409

128

2 359

283 913

114 538

82 464

12 532

Természetes személyek

-

2 047 817

1 014 853

5 533 263

173 576

Egyházak és egyesületek

332

2 898

1 147

3 207

170

-

23

5 017

18

593

2 713 653

1 154 626

7 639 332

189 680

7DUWyVI|OGKDV]QiOyN
Összesen
Forrás:)90DGDWN|]OpVPiMXV

]HPV]DEiO\R]iV HJ\PiVVDO |VV]HIJJĘ
pVD]HOĘEELHNV]HULQWLVRUUHQGEHQPHJYDlósításra váró feladatok, amelyek egyben a
KD]DL PH]ĘJD]GDViJL ]HPWDQ IHMOĘGpVpW
is szolgálnák.

0HJROGiVUDYiUyIHODGDWRN
$] HGGLJLHNHW |VV]HJH]YH HJ\pUWHOPĦen megállapítható, hogy az üzemszabályo]iVpVDELUWRNUHQGH]pVpUGHNpEHQPLHOĘEE
kormányzati intézkedések szükségesek.
(]J\EHQIHOKtYQiQND¿J\HOPHWDMHOHQleg hatályos földtörvény 35 § (2) bekezdésére, amely szerint „az önkéntes földcseUHDNpVĘEELHNEHQDNO|QMRJV]DEiO\V]Hrint lefolytatható általános birtokrendezés
végrehajtását nem zárja ki.”
$ELUWRNUHQGH]pVVHOHJ\LGĘEHQLQGRNROW
PHJHMWHQLDPH]ĘJD]GDViJL]HPV]DEiO\Rzást is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a birWRNUHQGH]pVDPH]ĘJD]GDViJL]HPV]DEiO\R]iVUpV]HSRQWRVDEEDQDQQDN±IĘNpQW
a jelenlegi hazai földtulajdoni és földhasználati viszonyaink között – legfontosabb
eleme. Itt kívánunk szólni arról a sajátos –
agrárjogi és agrárgazdasági szempontból
HJ\pUWHOPĦHQWpYHV±KD]DLV]DNPDLV]HP-

OpOHWUĘODPHO\±D]636UHQGV]HUEHYH]Htésével összefüggésben is – DPH]ĘJD]GDViJL]HPIRJDOPDDODWWD]WOHHJ\V]HUĦVtWYH HOVĘVRUEDQ D I|OGKDV]QiODWRW pUWL
KRORWWDNpWNDWHJyULDQHPXJ\DQD]. Az elmondottaknak részben az az oka, hogy a
PH]ĘJD]GDViJL ]HP MRJL DODSRQ Q\XJYy
meghatározására nálunk csak megkésve,
agrárjogi szempontból bizonyos hiányosságokat hordozva a ,9)90
UHQGHOHWEHQ került sor. (Az EU-15-ökben
DONDOPD]RWW]HPV]DEiO\R]iVRNIĘMHOOHP]ĘMH KRJ\ RWW D PH]ĘJD]GDViJL ]HPHW
PLQWGRORJ|VV]HVVpJHWpUWHOPH]LN. Ezt az
elvet követte a családi gazdaságok hazai
szabályozása tekintetében a még jelenleg
LVpUYpQ\EHQOpYĘMRJV]DEiO\pVDODSYHWĘHQ
ugyanez mondható el a hivatkozott FVM
UHQGHOHWEHQV]HUHSOĘGH¿QtFLyUyOLV 
$ PH]ĘJD]GDViJL ]HPV]DEiO\R]iVVDO
|VV]HIJJpVEHQ D OHJIRQWRVDEE WHHQGĘN
illetve kitételek megítélésünk szerint a köYHWNH]ĘN 7DQND és DMHOHQFLNNV]HU]ĘMH szerint):
x A birtokminimum-birtokmaximum
meghatározása. A Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH értékek) alapján jogszabá-
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lyilag rögzíteni kell a kis-, közép- és nagyüzem típusismérveit, a minimális és maximális birtokméret határait.
x Egy tulajdonos csak egy üzemet
PĦN|GWHWKHW
xEgy gazdaság területe nem haladhatMDPHJD]DGRWWKHO\VpJ WHOHSOpV PH]Ęgazdasági területének az egynegyedét.
(Természetesen ez a megállapítás csak
D] iWODJRV PpUHWĦ IDOYDN WHUOHWpUH YRQDWNR]LN pV QHP RO\DQ QDJ\ PH]ĘJD]GDViJL WHUOHWĦ YiURVRNpUD PLQW SpOGiXO
+yGPH]ĘYiViUKHO\ 
x A birtokszerkezet megváltoztatásával
D NLV pV N|]pS]HPHN PHJHUĘV|GpVpYHO
továbbá a nagyüzem mai korlátlan méreWpQHNpVV]HUĦNRUOiWR]iViYDOPpUVpNHOMHD
kvótaelosztás (támogatások) versenytorzító hatását.
x Az agrárüzem ismérveivel egyértelPĦHQHONO|QtWKHWĘHNOHJ\HQHNDYHUVHQ\V]IpUiEDWDUWR]yiUXWHUPHOĘJD]GDViJRND
szociális funkciójú üzemtípusoktól.
xA z agrárüzem fogalma és típusai szerint
kell rögzíteni a nemzeti és közösségi agrártámogatások elveit és feltételrendszerét.

x Az üzemszabályozásnak nem szabad
diszkriminatívnak lennie: valamennyi
JD]GDViJL V]HUHSOĘQHN EHO pV NOI|OGLnek, természetes és jogi személynek) megkülönböztetés nélkül, azonos feltételek
szerinti elbánást kell nyújtania.
xAz elmondottakból is következik, hogy
a társas és az egyéni gazdaságok tekintetében külön üzemszabályozási modellre
– jogszabályra – van szükség.
Az EU-15-ök tagállamai közül jelenleg
hét ország nemzeti agrárjoga intézményeVtWHWWH D PH]ĘJD]GDViJL ]HPV]DEiO\Rzást. (Ezenkívül például még Svájcban is
alkalmazzák azt.) Magyarországon a jogi
pUWHOHPEHQPpJPLQGpJOpWH]Ę±GHWDUWDOPiEDQDODSYHWĘHQPiUNLUHVtWHWW±FVDOidi gazdaságokra vonatkozó jogszabály úgy
LV pUWHOPH]KHWĘ PLQW D] HJ\pQL JD]GDVigok egy meghatározott körére vonatkozó,
fakultatív alapon alkalmazható üzemszabályozási modell. A szóban forgó jogszabály a további ilyen tárgyú munkák kiindulópontjául szolgálhat.
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