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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

„A termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban: a mezőgazdasági 

termelők földhöz jutásának megkönnyítése” című kérdésről 

(2016/2141(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a „Földszerzés – közelgő 

veszély a családi gazdaságokra” című, 2015. január 21-i véleményére,  

– tekintettel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a földművelés, 

a halászat és az erdőgazdálkodás felelősségteljes irányítására vonatkozó, 2012. május 

12-i önkéntes iránymutatásaira,  

– tekintettel az Európai Parlamentnek „Az európai mezőgazdasági földterületeket közös 

javunkként megőrizni és kezelni: civil társadalmi szervezetek felhívása a fenntartható és 

igazságos uniós termőföldpolitikára” címmel benyújtott, 187/2015. számú petícióra, 

– tekintettel az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának „A 

tisztességtelen termőföldszerzés mértéke az EU-ban” (Extent of Farmland Grabbing in 

the EU) című tanulmányára1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0000/2016), 

A. mivel már a 27 tagú EU-ban a mezőgazdasági üzemek csupán 2,7%-a rendelkezett az 

európai mezőgazdaságban hasznosított területek 50,6%-a felett, és ehhez képest 2012-

ben az üzemek 80%-a birtokolta a termőföld 12%-át; 

B. mivel a földhöz jutás emberi jog; 

C. mivel a föld egyre szűkösebb mértékben rendelkezésre álló erőforrás és nem növelhető, 

ezért nem szabad hagyományos árucikknek tekinteni, továbbá kétszeresen is 

veszélyeztetett, egyrészt a termőföldek talajelzáródás, városiasodás és infrastrukturális 

projektek miatti elvesztése, másrészt a földnek a nagyüzemi mezőgazdasági termelők és 

a mezőgazdaságon kívüli beruházók kezében való koncentrációja által; 

D. mivel a földpiaccal kapcsolatos politikával kapcsolatos politikai döntéseikhez a 

tagállamoknak átfogó, naprakész, átlátható és értékes adatokra van szükségük a 

földpiacok ár- és mennyiségbeli mozgásáról, mind a tulajdonosok, mind a bérlők 

vonatkozásában; 

E. mivel a tulajdon széles diverzifikációja a termőföldek tekintetében a szociális 

piacgazdaság egyik kulcsfontosságú tényezője, és fontos feltétele a gazdaság társadalmi 

kohéziójának;  

                                                 
1 Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának „Extent of Farmland Grabbing in the 

EU” (A tisztességtelen termőföldszerzés mértéke az EU-ban) című tanulmánya, 24. oldal , (PE540.369). 
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F. mivel a mezőgazdasági használatban lévő területek különös jelentőséggel bírnak a 

vízügyi rendszer és az éghajlat, illetve a biológiai sokféleség és a talajtermelékenység 

szempontjából, de már jelenleg is kárt szenvednek az éghajlatváltozás és a talajerózió 

miatt;  

G. mivel a földtulajdon teremti meg a felelősségteljes talajkezelés és a fenntartható 

területgazdálkodás legjobb feltételét, továbbá azonosulást és összetartást ösztönöz, és 

hozzájárul ahhoz, hogy az emberek a vidéki régiókban maradjanak; továbbá mivel ez 

befolyásolja a vidék társadalmi-gazdasági infrastruktúrát, valamint a tulajdonról és a 

birtoklásról való lemondással nő a társadalom kettészakadásának, a munka- és 

életkörülmények romlásának, illetve az elszegényedésnek a veszélye; 

H. mivel az európai agrárpolitika célja egy olyan multifunkcionális mezőgazdaság 

megvalósítása, amelyben tőkeerős családi és szövetkezeti üzemek működnek, széles a 

tulajdon diverzifikációja, illetve sokrétű, a lakóhelyhez kötődő, hagyományokkal, 

jogbiztonsággal és felelősséggel rendelkező agrárstruktúra jellemzi; 

I. mivel az mezőgazdasági területek koncentrációja munkahelyek megszűnését okozhatja 

a mezőgazdaságban; 

J. mivel a fenntartható mezőgazdasági ágazat a fiatal generációra van utalva, hiszen csak 

így állítható meg az elöregedés a mezőgazdaságban és így biztosítható az utódlás, 

ugyanakkor azonban a fiatal és induló mezőgazdasági termelők számára rendkívül 

nehéz mezőgazdasági földterülethez hozzáférni; 

K. mivel időközben a mezőgazdasági földterületek árai és bérleti díjai számos régióban 

olyan szintre emelkedtek, amelynek következtében sok mezőgazdasági üzem számára 

gazdaságilag lehetetlenné vált a bérelt területek megtartása, illetve hogy az életképes 

üzem fenntartása érdekében területeket szerezzenek, hiszen alig van földterület a 

piacon; 

L. mivel az EU politikái és támogatásai ösztönzőleg hatnak a koncentrációs folyamatokra, 

hiszen a területalapú közvetlen kifizetések egyoldalúan a nagyüzemekhez kerülnek, és 

ezen eszközök felhasználása a földárak emelkedését eredményezi, ami ösztönzi a kis- és 

középvállalkozások földpiacról való kizárását;  

M. mivel elsősorban a 2007-es pénzügyi és gazdasági válság óta a termőföldekbe irányuló 

beruházás biztonságos befektetésnek számít, és mivel a termőfölden a mezőgazdasági 

ágazaton kívüli befektetők vásárolják fel, és a földterületek tulajdonjoga még a jövőbeli 

infláció mellet is biztonságos befektetés marad;  

1. kéri egy központi megfigyelőközpont létrehozását, amelynek feladata, hogy figyelje a 

termőföldek koncentrációjának szintjét az EU-ban, kísérje figyelemmel a földhasználat 

változását, illetve a tulajdonosok és bérlők piaci magatartását, és erről rendszeresen 

tegyen jelentést; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre jogalapot a földterületek bérleti díjainak 

szintjeire és értékesítési áraira vonatkozó összehasonlítható minőségű adatoknak a 

mezőgazdasági vállalkozások földterület- vagy földrész-értékesítései tekintetében való 

valamennyi tagállamban történő gyűjtése biztosításának érdekében;  
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3. úgy véli, hogy hasznos lenne a földterületek egy egész EU-ra kiterjedő olyan jegyzékét 

elkészíteni, ahol a mezőgazdasági földek tulajdonára és használatára vonatkozó 

viszonyok naprakészen és pontosan egy nyilvánosan hozzáférhető és érthető digitális 

adatbázisban vannak összefoglalva; 

4. elismeri, hogy a földterületek egy integrált területgazdálkodás keretében való különféle 

típusú átszervezése nélkülözhetetlen eszköze a mezőgazdasági struktúrák fejlesztésének 

és a területhasználati konfliktusok megoldásának;   

5. úgy véli, hogy a politikának elő kell segítenie a földtulajdon társadalmilag kívánatos 

diverzifikációját, tekintettel arra, hogy ez közvetlen hatással van minden ember élet- és 

munkakörülményeire, illetve életminőségére, és emlékeztet arra, hogy a földtulajdon 

fontos társadalmi szerepet tölt be, amely azon alapul, hogy a vállalkozások és 

munkahelyek megszűnése az európai mezőgazdaság és a vidéki területek hanyatlásához, 

és ezáltal nem kívánt strukturális változásokhoz vezet a társadalom egészének 

vonatkozásában; 

6. javasolja a tagállamoknak, hogy a mezőgazdasági földterületek vásárlásakor 

biztosítanak elsőbbséget a mezőgazdasági termelőknek, különösen amikor a nem 

mezőgazdasági termelők körében egyre nő az érdeklődés mezőgazdasági földterületek 

megszerzése iránt;  

7. úgy véli, hogy a földpiaci politikának elő kell segítenie a fiatalok belépését a 

mezőgazdasági ágazatba, és túl kell mutatnia a fiatal mezőgazdasági termelőknek a 

közös agrárpolitikában előírt támogatásán; kéri ezért, hogy olyan átfogó megközelítést 

alkalmazzanak, amely hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeket szakképzett fiatal 

mezőgazdasági termelők vehessék át vagy alapíthassák; 

8. felhívja a tagállamokat, hogy a földpiaci politikájukat oly módon alakítsák, hogy az a 

mezőgazdasági területek értékesítési árainak és bérleti díjainak emelkedését lassítsa; 

sürgeti továbbá, hogy ezekre az árakra vonatkozzon jóváhagyási eljárás, amely kiterjed 

a társaságok egyesülésére, szétválására és az alapítványok alapítására is; úgy véli, hogy 

a bérleti szerződések szigorúbb ellenőrzése, valamint egy elmulasztása esetén 

szankcionálható bejelentési kötelezettség helyénvaló lenne, mivel a bérlés gyakran a 

vétel irányába tett első lépés; 

9. felszólít az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a földművelés, a 

halászat és az erdőgazdálkodás felelősségteljes irányítására vonatkozó, az összes 

tagállam által ratifikált önkéntes iránymutatásainak EU általi végrehajtására, mégpedig 

az EU mezőgazdasági struktúrára vonatkozó egyértelmű iránymutatásainak kialakítása 

érdekében; 

10. javasolja, hogy a 150 000 eurós felső határt meghaladó közvetlen kifizetések egy része 

vonatkozásában az EU közvetlen kifizetésekről szóló 1307/2013/EK rendeletének 11. 

cikke értelmében vezessenek be kötelező korlátozást, illetve kötelezően legalább 5%-al 

csökkentsék az üzemtulajdonosoknak fizetendő, 150 000 eurót meghaladó alapkifizetés 

részösszegét; 

11. úgy véli, hogy a közvetlen kifizetések 30%-át a gazdaságok első hektárjai után kell 

meghatározni, ha ugyanakkor a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet 41. és 42. 
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cikkének uniós jogi rendelkezéseit tiszteletben tartják; 

12. javasolja ehhez az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmának az egész EU-ban 

egységes meghatározását, amely egyértelműen kapcsolódik a mezőgazdasági üzemben 

végzett munka fogalmához;  

 

13. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje valamennyi szakpolitikai területet abból a 

szempontból, hogy ösztönzik vagy gátolják-e a mezőgazdasági földek koncentrációját 

az EU-ban;  

14. megerősíti a Bizottság azon megállapítását, miszerint a talaj véges erőforrás, amely az 

éghajlatváltozás, a talajerózió és a túlzott igénybevétel miatt már komoly nyomás alatt 

van, és kéri, hogy biztosítsanak különleges védelmet a mezőgazdasági földeknek annak 

érdekében, hogy megfeleljenek az európai jog szerinti négy alapszabadságnak, hogy 

lehetővé tegyék a tagállamok számára, hogy a mezőgazdasági földterületek értékesítését 

és bérbeadását a társadalmi és környezetvédelmi kritériumok figyelembe vétele mellett 

szabályozhassák;  

 

15. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki és tegyen közzé olyan kritériumokat, 

amelyekből a tagállamok számára egyértelművé válik, hogy az Európai Unió négy 

alapszabadsága keretében a földpiaci szabályozás mely intézkedései érvényesíthetők;  

16. felhívja a Bizottságot, hogy hívja fel a tagállamok figyelmét a földértékesítéshez 

kapcsolódó korrupció elleni harcra, és támogassa őket ebben; 

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 
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INDOKOLÁS 

 

Földkoncentráció – egy európai kérdés: 

 

A földszerzés és a földkoncentráció régóta a Föld déli országaival összefonódó kérdések. 

Közelebbről vizsgálva azonban azt a következtetést kell levonnunk, hogy a földkoncentráció 

évek óta európai szintű kérdés is. 

 

Földkoncentrációról akkor beszélünk, amikor a mezőgazdasági területekkel folytatott 

kereskedelem a földszerzéssel függ össze, ami Európában szokatlan.  

 

2010-es számok rámutatnak arra, hogy már a 27 tagú EU-ban a mezőgazdasági üzemek 3%-a 

rendelkezett a mezőgazdaságban hasznosított területek 50%-a felett, 2012-höz képest, amikor 

az üzemek 80%-a a mezőgazdasági földterület csak 12%-át birtokolta.   

 

A mezőgazdasági földterületek koncentrációjának szintje Európában hasonlít a földtulajdon 

olyan egyenlőtlen elosztásához, mint ami például Brazíliában, Kolumbiában és a Fülöp-

szigeteken tapasztalható.  

 

A mezőgazdasági földterület nem hagyományos árucikk, mivel a föld nem növelhető, és a 

földhöz jutás emberi jog. A néhány piaci szereplő kezében összpontosuló földkoncentráció 

súlyos társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai hatással jár együtt valamennyi uniós 

tagállamban.  

 

A pénzügyi eszközök koncentrációjához hasonlóan a mezőgazdasági területek túl magas 

koncentrációja kettéosztja a társadalmat, destabilizálja a vidéket, veszélyezteti az élelmiszer-

ellátás biztonságát és ezáltal Európa ökológiai és szociális célkitűzéseit.  

 

Általánosságban hiányoznak az európai földpiaci árra és forgalomra vonatkozó átfogó, 

átlátható, naprakész, kiváló minőségű és egész Európában egységes adatok. Ez egyaránt 

érvényes a föld- és résztulajdon értékesítésére és bérleti díjaira. 

 

Az európai mezőgazdaságra gyakorolt hatás 

 

A mezőgazdasági földterületek ára és a bérleti díja Európa számos régiójában olyan szintre 

emelkedett, amely lehetetlenné teszi számos mezőgazdasági üzem számára, hogy 

megakadályozzák a bérelt földterület elvesztését vagy hogy földvásárlással növeljék 

földterületüket, amire az életképes üzemek fenntartásához szükség lenne. Eltekintve attól a 

ténytől, hogy alig van megvásárolható föld a földpiacon, a bérleti díjak mindemellett már nem 

a mezőgazdaságból elérhető jövedelemhez igazodnak.  Így a tőkekövetelmények sok új piaci 

szereplő számára túl magasak és kockázatosak. 

 

A társadalomra gyakorolt hatás 

 

A földkoncentráció elsősorban a mezőgazdasági termelőket érinti.   

  

 Csupán második pillantásra válik egyértelművé az egész társadalmat érintő dimenzió.   
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A felelősségteljes földhasználatának és a fenntartható területgazdálkodás legjobb előfeltétele a 

tulajdon.   

 Előmozdítja a szolidaritást, és elősegíti azt, hogy az emberek a vidéki térségekben 

maradjanak.  

 

A tulajdon széles diverzifikációja a szociális piacgazdaság egyik kulcsfontosságú tényezője, 

és fontos feltétele a gazdaság társadalmi kohéziójának. A mezőgazdasági használatban lévő 

területek nem csak a jó minőségű élelmiszerek és takarmányok pótolhatatlan termelési alapját 

képezik, de különös jelentőséggel bírnak az éghajlatváltozás és a talajerózió miatt már 

jelenleg is kárt szenvedő vízügyi rendszer, biológiai sokféleség és talajtermelékenység 

szempontjából is.  

 

A mezőgazdasági földterületek koncentrációjának okai és az ezzel kapcsolatos kihívások 

az EU-ban   

 

Bár a mezőgazdasági földterületek árszintje uniós tagállamonként eltérő, de a 

földkoncentráció így is folyamatosan nő egész Európában, negatív hatást gyakorolva a 

mezőgazdasági termelőkre.  

 

Az EU-ban zajló földkoncentráció okai sokrétűek. Így a földvásárlás az élelmiszerek és a 

takarmány, az üzemanyagipar, a vegyipar és a textilipar megújuló nyersanyagai, illetve a nem 

fosszilis energiahordozók iránti növekvő kereslet miatt jelenleg a legjobb és 

legbiztonságosabb beruházási és bevételi lehetőséget jelenti világszerte a befektetők számára.  

 

Az alacsony kamatlábak pénzügyi válság óta folyamatos időszaka újabb oka a reálértékekbe 

való menekülésnek, ez röviden a föld. Ebből kifolyólag az ágazaton kívüli beruházók is 

érdekeltek a földvásárlásban. 

 

A földkoncentráció mellett a mezőgazdasági területeket a nem mezőgazdasági célú használat 

is veszélyezteti elszigetelés, urbanizáció, idegenforgalom és infrastrukturális projektek 

formájában.  

 

Ezért az uniós szakpolitikák és támogatások egy része segíti a mezőgazdasági üzemek 

terjeszkedési törekvéseit vagy a mezőgazdasági ágazaton kívüli beruházókat vonz be. A 

területalapú közvetlen kifizetések például a legnagyobb üzemek egyoldalú támogatásához 

vezetnek.  

 

Hasonlóan működnek az EU vagy a tagállamok azon támogatási programjai is, amelyek 

például a nem fosszilis energiahordozókat támogatják és így fokozzák a versenyt az 

„élelmiszer – takarmány – üzemanyag” körében.  

 

A földkoncentráció mértéke és sebessége aggodalomra ad okot. Ez különösen igaz olyan 

országok esetében, mint Románia, Magyarország és Bulgária. Mindazonáltal ezek a 

problémák Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is ismertek.  

 

Számos tagállam felismerte a problémát, és igyekeznek jogszabályokkal hatni a tendencia 

ellen. Ez a törekvés gyakran ütközik a négy alapvető uniós szabadságok egyikébe: a tőke 

szabad mozgásába.  Ez az egész EU területén jogosan alkalmazott alapvető szabadság, amely 

magában foglalja a nem uniós polgárokkal szembeni megkülönböztetés tilalmát, a 
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mezőgazdasági földterületek értékesítésénél korlátokba ütközik.  

 

A mezőgazdasági földterületekhez való hozzáférés alapvető fontosságú 

 

A mezőgazdasági földterületek Unión belüli koncentrációja sokrétű hatással van a 

társadalomra és az aktív gazdálkodókra. A fenntartható mezőgazdasági ágazat különösen rá 

van utalva a fiatalok mezőgazdasági földterülethez való hozzáférésére. Innovációs és 

beruházási hajlandóságuk létfontosságú a vidéki térségek jövője szempontjából. Ez az 

egyetlen módja annak, hogy megállítsuk az elöregedést a mezőgazdaságban, és tulajdonosok 

által vezetett családi és szövetkezeti gazdaságok révén biztosítsuk a gazdaságok utódlását és a 

többfunkciós mezőgazdaság működését. 

 


