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A földrAblás pArAdigmA. 
Váltás A földAlAp hAtAlmi 

újrAelosztásábAn

A gazdaságtörténet a 16. századtól elem-
zi az egyes korszakok eredeti tőkefelhal-

mozását,1 míg az agrártörténet az újkor földvi-
szonyait – ezeken belül a föld adott társadalmi 
formációban történt elsajátítását, illetve a föld-
birtoklás hatalmi-uralmi képletének erőszakos 
és/vagy reformokkal végrehajtott megváltoz-
tatását – több vetületben feltárta. A folyamat 
hagyományos tükröztetéséhez képest fordula-
tot hoz a 21. század nemzetközi szakirodalma, 
amelybe a tőke föld feletti uralomszerzésének 
új fogalma robbant: a földrablás (land grabbing) 

és annak szinonimája, a „földroham” (land rush). 
Azok a kutatók, akik elsőként figyeltek fel a föld-
alap gyökeres újraosztásának ezen új intézmé-
nyére, a megnevezést Marxtól származtatják.2 
A tőke minden világkorszakban mohó nyomu-
lással elhódította a társadalomtól az uralmához 
és terjeszkedéséhez szükséges természeti és 
emberi erőforrásokat. Ezért a kutatók többsége 
a földrablásban, mint a tőkeszerveződés mai in-
tézményében, a történelmi folytonosságot emelte 
ki, míg politikai elemzők rámutattak az újgyar-
matosítás (neokolonializmus) ebben is tetten ér-
hető folyamatára.3

Úgy véljük, mindkét nézet helytálló, de a 
valóságból csak részigazságokat emel ki, amely 
ezekhez képest árnyaltabb és jóval összetettebb. 

Tanka Endre

Földrablások a nemzetközi térben

A globális tőke új világrendjének pillérei

1 Lásd például Wallerstein 1983.
2  A „földrablás” első történelmi leleplezője és e kifejezés használója Marx, az angol ipari forradalom 16–17. századi 

korszakából a „birtoktisztítás” (clearing of estates) és a „bekerítések” (enclosures) hírhedt módszerével összefüggésben. 
Köztörténeti tény: az angol nemesség egy része a gyapjú- és textilipar létrehozása végett a parasztságot elűzte földje-
iről, azokat elkerítette és kisajátította, a paraszti telkeket és a közföldeket legelővé alakította, amelyeken – méreteit 
tekintve – nagyüzemi juhtenyésztést szervezett. A földjüket vesztett parasztok zöme a városokba tódult, csavargók, 
tolvajok, koldusok lettek. Borras és szerzőtársai szerint, „amint a megjegyzéseiben Marx erre utalt, az angliai bekerí-
téseknél először alkotta meg azt a kifejezést, hogy »földrablás« (land grabbing)”. Borras et al. 2011. A marxi idézet a 
következő: „a földrablás nagyüzemi terjedelemben (…) az első lépés a nagyüzemi mezőgazdaság intézményesítéséhez. Ettől 
fogva a mezőgazdaság felforgatása először járul hozzá fokozottan a politikai forradalom megjelenéséhez.” (Marx: Capital. 1. 
köt. 1906 [1867], 470. o. Idézi Borras et al. 2011)

3  Peluso és szerzőtársa szerint a holland, francia, spanyol, portugál és angol gyarmatosítók földrablásai és magántulaj-
don szerzésük módszerei a gyökerükben azonosak voltak, még ha a föld feletti uralom, az ültetvény és a gyarmatosítás 
jogi logikája régiók, gyarmatok szerint különbözött is és az idővel változott. „Ami a mai földrablásoknál új, az a föld 
feletti uralom új mechanizmusa, ennek igazolása és a szövetségek a föld »visszavételére«, valamint a neoliberalizmushoz való 
politikai gazdaságtani kötődés.” Peluso–Lund 2011. [Folytatás a következő oldalon]
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A lényeg: nem cáfolható, hogy a tőkeuralom 
hosszú évszázadok óta – többnyire rejtett, de 
nem egyszer nyílt stratégiájával – világtörté-
nelmet formáló tényező. Ez a szerepe viszont 
ma – a civilizációs világválságban – a minőségé-
ben megváltozott, mert új világrendet (new world 
order) kíván létrehozni, amely – a nemzetálla-
mok kiiktatásával – kizárólagos irányítása alatt 
áll. A 21. század tőkés földrablása nem roko-
nítható 16. századi elődjével, mert más célrend-
szernek az eszköze. Az elmúlt századokban a 
tét a tőkeuralom megszilárdítása és kiterjesztése 
volt, ma már nem kevesebb, mint az új világrend 
intézményi kiépítése, ami csupán „politikailag 
korrekt” fedőneve a tőkés világuralom jövő cél-
képzetének.4

Századunkban a természeti erőforrások (a 
föld, az édesvíz és az energiakészletek) szerepe 
és értéke (a pusztulással fenyegető katakliz-
mák és számos egyéb ok összhatására) a köz-

gazdaságtan hagyományos mutatóihoz képest 
gyökeresen megváltozott, mert birtoklásuk a 
megmaradás létfeltétele, egyszersmind elsajátítá-
si monopólium, vagyis az abból kizártak feletti 
uralom fő intézménye. Aki az új világhelyzetben 
az élethez szükséges erőforrások birtokosa, az – 
különösen a nagyüzemi GMO növénytermesz-
tés és a hormonkezelt, „agráripari állattenyész-
tés” kizárólagossá tételével, a termékpálya és az 
élelmiszerlánc integrátorként elsajátításával – a 
világélelmezésről rendelkezhet, így a társadalom 
fölé emelkedő uralmával „élet-halál ura”. A tőke 
globális uralmi rendje – számos együttható 
természeti-gazdasági-társadalmi ok miatt, ame-
lyek civilizációnkat megsemmisíthetik – olyan 
hatalom-összpontosítást követel, amely intéz-
ményesen, egyetlen döntési központba sűríti az 
élet fenntartásához és újratermeléséhez szük-
séges, alapvető javakról és erőforrásokról való 
rendelkezést. Az utóbbiak közül legfontosabb a 

Liz Alden Wily szerint „a mai földügyletek kevésbé jelentenek új jelenséget, mint a közemberek jogainak és vagyonának 
folytatódó megrablását a tőke vezérelte és osztály teremtő társadalmi átalakulásban.” A szerző a 17–19. század közötti ír 
és angol „birtoktisztítást”, továbbá az őslakosok észak-amerikai birtokfosztását, valamint a három nagy afrikai föld-
rablást (1885–1915, 1919–1939 és 1945–1955) elemezve ezek közös nevezőjét abban látja, hogy a jogi manipulációk 
elérték: a jogcím nélküli (de ténylegesen a hagyományok alapján birtokolt és megművelt) földeket uratlannak kell 
minősíteni és – a mulasztás miatt – az államot kell a föld jogi tulajdonosának tekinteni. Wily 2012.

McMichael rámutat: „a neoliberális globalizáció mai összefüggése nemcsak a kapcsolatok világméretű növekedését jelen-
ti, hanem azt a projektet, amelyben ezeket a kapcsolatokat meghatározott módon kell megszervezni. A globalizáció projektje 
arra irányuló kísérlet, hogy a világot a hatalom politikai és pénzügyi intézményei alapján egyetlen központi alapelv szerint 
átformálja (…), a kialakuló világképet és a világ erőforrásait globálisan szervezze, irányítsa a szabadkereskedelem, a szabad 
vállalkozás gazdasága alapján, amit egy nagy, meg nem számolható politikai és gazdasági elit alkot.” McMichael 2000.

Végül sok civil szerveződés szereplői és mások a külföldi beruházást (a vele járó földrablásokat) a neokolonializ-
mus új megvalósításának tekintik, amely a fejlett országoknak a fejlődők terhére gyakorolt, új gazdasági imperializ-
musát hajtja végre. Lásd például Vidal 2009.

4  Kutatásom nem érinti az új világrend és a nyílt társadalom eszmetörténeti nézeteit és politikai elemzéseit. (Ez utóbbi 
kapcsán lásd például az „eredeti Soros-terv”-et és Lovas István által végzett fordítását: http://www.marketwatch.com/
story/george-soros-heres-my-plan-to-solve-the-asylum-chaos-2015-09-29 valamint http://magyaridok.hu/kulfold/
igenis-van-soros-terv-1-resz-2265181 és http://magyaridok.hu/kulfold/igenis-van-soros-terv-2-resz-2269534. A jelen 
tanulmány valamennyi internetes hivatkozása utoljára megtekintve: 2018. november 13.) Elemzéseimben a „tőkés föld-
rablások” fogalma a tőke világhatalmi szerkezetmozgásában kizárólag a világ különböző földrészein a valós földviszo-
nyokban végrehajtott erőszakos földszerzéseket, mint a Max Weber-i értelemben vett „elsajátítás” intézményi tényeit 
jelentik, melyek megalapozzák az új uralmi helyzetből levont kutatási következtetéseket.
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föld, az édesvízkészletek és a helyi energiaforrá-
sok birtoklása. Ezeket a tőkeuralom – ha a vi-
lágélelmezés monopóliumát meg kívánja szerezni 

– nem oszthatja meg a többségi társadalommal. 
Ennek a hatalomszerzésnek a kiépítése kívánja – 
egyebek közt – a földek erőszakos elvételét mai 
birtokosaitól, a földrablást.

Történetszociológiai képletben – az újkori 
civilizáció eddig megtett útját tekintve – szük-
ségszerűnek tekinthető, hogy az itt vázolt folya-
mat teremtő mozgatója (démiurgosza) éppen a 
tőkehatalom. Ennek birtokosa a legtipikusabb és 
a legerősebb elsajátító valamennyi piaci szereplő 
között. A szervezett tőketulajdon a hatalmát 
nemcsak a birtokolható javak és értékek mono-
polizálására használja fel, hanem a többi szereplő 
alávetésére, létfeltételeik diktálására, a piac feletti 
és a politikai uralom megszerzésével pedig, az 
egész társadalom fölötti ellenőrzés biztosítására. 
A tőketulajdon azzal, hogy működése során a 
saját, materiális tulajdona tárgyain túlterjed, 
sőt – a „tőkeszabadság” uniós szavatolásával – a 
korlátlan kiterjedés kiváltságát is elérte, a Max 
Weber-i értelemben vett „kifelé zárt társadalmi 
kapcsolatot” jeleníti meg. (Weber 1987, 68. o.) 
Ennek az a rendeltetése, hogy „a benne résztve-
vők számára biztosítsa a hasznos javaknak és lehe-
tőségeknek a tartós, visszavonhatatlan, illetve örök-
lődő jelleggel bizonyos egyénekhez kötését, vagyis 
monopolizálását.” (Uo. 89. o.)

miért nem tudhAtott európA  
A földrAblásokról?

Az EU a tőke globális földrablásai fölött sokáig 
elsiklott. Az új jelenséget a gazdasági világvál-
ság egyik kísérő tünetének tartotta (a spekulatív 

tőke a pénzügyi összeomlás elől a biztos nyere-
séget garantáló földpiacokra menekül), illetve 
visszaéléseit a harmadik világ káoszát felszámol-
ni próbáló tőkemozgások negatív számlájára írta. 
A szemléleti alapállás lényege akkor sem válto-
zott, amikor a land grabbing „gőzhengere” nagy 
erővel beindult: világméretű nyomulását többé 
nem lehetett cáfolni, mert már az első szakértői 
becslések is a földrablások kiterjesztésének elké-
pesztő nemzetközi arányait bizonyították.5

A föld- és más erőforrásrablások valós globá-
lis mértéke – több ellenható okból – nem ismert, 
csak eltérő szakértői becslésekből következtet-
hető. Hiteles adatgyűjtés erről nincs, a legutol-
só becslések 2011-ból valók, amióta újabb cél-
területeken (például Ukrajna és Oroszország) 
jelentős földszerzések történtek. A tőkeérdek 
a földrablások elrejtése, így azokból csak a leg-
súlyosabb emberi jogsérelmekkel járó ügyletek 
jutnak köztudomásra. E mellett az adatgyűjtés 
nem a földszerző tőketulajdonost, hanem a cég 
székhelyének az államát tartja nyilván, ami ne-
hezíti a nemzetek feletti tőkeszerveződés azo-
nosítását. A szakértő érdekkötöttsége bizonyí-
tottan gátolja e téren a valóság feltárását. Így a 
Világbank szerint 2011-ben a földrablások leg-
valószínűbb mértéke a világban 20–60 millió 
hektárt ért el. Ez a földkészlethez képest csekély, 
annak csak mintegy az egy százaléka (Byerlee–
Deininger 2011). A becslés és számítási mód-
szere azonban alaptalan. Azonos időszakra a 
független Oxfam szervezet – FAO szakértő ál-
tal külön megerősített – kutatási eredménye bi-
zonyítja, hogy a feltárt földrablások legalább 227 
millió hektárra terjednek. A világbanki becslés 
alsó határához képest az eltérés tizenkétszeres. 
A nagyságrend sem jelentéktelen, mert több 

5  Sokkoló hatású adat lett a 227 millió hektár összesített szám, hiszen ez nagyobb az EU teljes termőterületénél, ami 
183,8 millió hektár.
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mint az EU teljes termőföld állománya, a 183,8 
millió hektár (Oxfam 2011). A becslési mérle-
gelés korlátjai ellenére nem cáfolható: 2011-ig 
a világra kiterjedő földrablások már nagyobb 
területet elsajátítottak, mint az EU összes ter-
mőföldje.

A tőke földrablásainak megítélésében az át-
törést a nemzetközi parasztmozgalom (La Vía 
Campesina) elszánt ellenállása és a WTO-val 
szemben a nemzeti élelmezés önrendelkezésért 
(ÉÖ) fellépő civil- és zöldszervezetek önszer-
veződése hozta, amelynek 
ereje kivívta az ENSZ FAO 
és más nemzetközi (emberi 
jogvédelmi) szervezetek ha-
tékony, intézményes támo-
gatását is. Ezek nyomán az 
EU központi döntéshozó 
testületei számára világossá 
vált: a tőkés földrablás nem 
az egyes távoli – Európából 
egzotikusnak tűnő – föld-
részek (főleg az afrikai és a 
latin-amerikai régiók) elszi-
getelt belügye, hanem a glo-
bális tőke olyan új háborúja, 
amely egyrészt az egész világra (így Európára is) 
kiterjed, a termőföld sorsát döntően meghatá-
rozza, másrészt paradigmaváltást hoz a föld és a 
hozzá kötődő erőforrások tőkés elsajátításában. 
Közelebbről abban, hogy a gátlástalan tőkeura-
lom a túlélés és a fenntarthatóság ezen lételeme-
itől a többségi társadalmat megfosztja.

Napjainkban a tőkés földrablásoknak nem 
csak a politikai-gazdasági súlya rendkívül je-
lentős. Az utóbbi lényege: a globális tőkeerő 
nem fogadja el az államterület földjének a né-
pesség részére (döntően még nemzeti hatáskör-
ben végrehajtott) felosztását a földtulajdon és a 
földhasználat közhatalmi (állami) szabályozása 
alapján, hanem – a nemzetállam jogrendszerén 

átgázolva – az adott hatalmi helyzethez igazodó, 
változatos eszköztárral (adott esetben a korábbi 
földtulajdonosok és földművelők elűzésétől vagy 
fizikai megsemmisítésétől sem visszariadva) a 
földalapot a saját érdekei szerint „újraosztja” az 
általa meghatározott társadalmi szereplők kö-
zött. Magyarán: a földet „megtisztítja” a rajta 
élő helyi közösségektől és – jelképes áron vagy 
ingyen – kizárólagos hatalmába veszi.

Túl ezen, a földrablások megismerésének ma 
különös időszerűséget ad Európa Afrikából reá 

zúduló migrációs elözönlése. 
Bár a migrációkutatásnak 
nem ez a fő terepe, a föld-
viszonyok feltárt valósága 
nyilvánvalóvá teszi: a land 
grabbing hiteles leképezése 
épp a földrészünkre zúdított 
népvándoroltatási hullámok 
gazdasági alapjára vet fényt. 
A globális földrablások kö-
zel 60%-a Afrikát sújtja, az 
őslakosság földjének, ottho-
nának tőkés elsajátítása, az 
ipari nagybirtok holdingok 
miatt előállt munkanélkü-

liség, nyomor és éhínség, az éghajlati katakliz-
mákkal, háborúkkal és politikai nyomással fel-
erősítve szükségszerű következménnyé teszik 
több milliós népesség hazájából való elmenekü-
lését, Európába vándorlását.

A nemzetközi szakirodalom egy évtize-
de szembesült a land grabbing jelenséghalmaz 
rendszertani, tudományos igényű feltérképe-
zésének igényével. Az e tárgyú kutatások világ-
méretű kibontakozására (amiről nálunk szinte 
semmilyen információ sincs) jellemző: a téma fő 
kutatóközpontja a New York-i Egyetem, sőt az 
USA több doktori iskolája is, ahol értékes Ph. D. 
munkák elemzik a földrablásokat. Európában 
pedig a Borras-csoport (Rotterdami Erasmus 

„(…) a tőkés földrablás nem az egyes 
távoli – Európából egzotikusnak 
tűnő – földrészek (főleg az afrikai és 
a latin-amerikai régiók) elszigetelt 
belügye, hanem a globális tőke olyan 
új háborúja, amely egyrészt az egész 
világra (így Európára is) kiterjed, a 
termőföld sorsát döntően meghatá-
rozza, másrészt paradigmaváltást 
hoz a föld és a hozzá kötődő erőfor-

rások tőkés elsajátításában.”
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Egyetem) és Lorenzo Cotula nemzetközi jogász 
(FAO) a téma úttörő kutatói. A földrablások ál-
dozatainak nemzetközi összefogása elérte, hogy 
a világ bármely pontján elkövetett ilyen erőszak 
sokáig nem maradhat rejtve a társadalom elől. 
Az európai kutatócsoport közvetlen célja olyan 
stratégia kidolgozása az EU felelős döntéshozói 
számára, amely az emberi jogvédelem hatékony 
intézményrendszerével megelőzheti a karvaly-
tőke további, jogellenes földrablásait, illetve az 
elkövetett sérelmek jogorvoslatát biztosítja.

A kérdéskör beható kutatása alapján arra 
a meggyőződésre jutottam, hogy a 21. századi 
földügy kulcsa, fő mozgatója és uralmi lényege 
az új minőségű tőkés földrablás.6 Úgy is mond-
hatjuk, a földügy maga a land grabbing, a föld-
alap erőszakos tőkés elsajátítása és az ellenerők 
ezzel szembeni önvédelme. Az az állam, amely 
(szuverenitásának minőségéhez képest, kivéte-
lesen a korlátlan önrendelkezésével, tipikusan 
azonban a maradék szuverenitásával avagy an-
nak teljes kizártsága ellenére) államterületének 
földjét a saját polgárainak kívánja megőrizni, a 
földtulajdon és a földhasználat nemzeti hatás-
körű visszaszerzéséhez kénytelen szembesülni és 
megütközni a tőkés földrablások erőterével. Csak 
ezek uralmi önszerveződésének, stratégiájának 
és végrehajtási módszereinek alapos ismerete 
adhat a – többségi társadalom közérdeke mel-
lett elkötelezett – közhatalomnak esélyt arra, 
hogy kiépítse a föld alkotmányos alapú, nemzeti 
önvédelmi intézményeit, amelyekkel (ha a föld-
politikai döntéshozó nem áll át a tőke oldalára) 
gátat vethet a helyi közösségeket megillető föld 
és más erőforrások tőkés elrablásának. Ezért 

– még ha a kérdéskör súlyától el is tekintünk – 
már pusztán a land grabbing tudományos igényű 
feltárása és rendszerezése is hézagpótló a hazai 

terepen. E mellett kutatásaimat Európára is ki-
terjesztettem, ami egyértelműen bizonyítja: a 
tőkés földrablások fogalma és tényei nem korláto-
zódnak az Európán kívüli földrészekre. Jelenlétük 
és sorsfordító szerepük itt is meghatározó, amin 
nem változtat az a sajátosságuk, hogy a föld 
jogellenes elsajátításának a brutális valóságát a 
jogállamiság hamis látszatával próbálják elfedni. 
(Lásd a konkrét elemzéseket Oroszország, Uk-
rajna és Magyarország esetében.)

A következőkben a földrablások kutatásának 
főbb hozadékait vázlatosan összegzem.

A földrAblások lényeges 
tAnulságAiról

1. A földrablás átfogó kategória: szorosan ösz-
szefonódik a földhöz kötődő más természeti 
erőforrásokkal, végső fokon akár a teljes termé-
szeti környezettel. Másrészt, a földszerzés csak 
az egyik eleme, kiindulópontja a tőkés elsajátí-
tásnak, amelynek tartalma átfogja az általa uralt 
termelési viszonyt, sőt, azon túl a társadalom, 
a gazdaság és a kultúra döntő életviszonyait is. 
Lényeges vonása a közösség földhöz fűződő jo-
gainak elsajátítása, ami a nemzetközi jog és az 
ENSZ számos intézménye által védett alapvető 
emberi jogok durva megsértésével jár. Míg az 
utóbbi klasszikus terepét az afrikai, latin-ame-
rikai és délkelet-ázsiai földrablások adják, ku-
tatásom bizonyítja: ezekkel a jogfosztásokkal 
egy-gyökerűek a kelet-közép-európai államok 
földviszonyaiban 1989 után végrehajtott – jogálla-
mi földreformnak álcázott – tőkés földrablások is.

A földrablás a tőkeuralom elsajátítási alapin-
tézménye századunkban a tőke egész világot le-
igázó, új világrendjének kiépítéséhez. Első lépés 
ahhoz, hogy a tőkeszerveződés egyetlen döntési 

6  Lásd Tanka Endre: Korunk földkérdése, létünk a tét. Földrablások a világban és magyar földvédelem. Eger, 2018, 4 Pont 
Nyomda Kft. (280 o. Forgalmazza a Püski Kiadó.)
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központba sűrítse az élet fenntartásához és új-
ratermeléséhez szükséges, alapvető javakról és 
erőforrásokról való rendelkezést. A talajrablás 
(soil grabbing) a földrablás sajátos altípusa. Ez 
nem földterület-szerzés: itt a tőketulajdonosnak 
nem kell az adott, művelhető föld birtoklása, 
hanem a termőföld lényegi összetevőjét, annak a 
termőképességét biztosító élővilágát, az edafont 

– köznapi szóhasználatban a föld termőrétegét, 
a humuszt – kívánja piaci áruként megvenni, le-
termelni és azt elszállítása után a saját céljaira 
felhasználni.7

A földrablásoknak tényállástípusok illetve 
elkövetői magatartások szerinti értelmezése ki-
alakította a zöldrablás (green grabbing) fogalmát 
(John Vidal). Ez a „természetrablás” legtágabb 
tartománya, amelynek a hamis fedő jogcíme 
gyakran a környezetvédelem. A „fenntartha-
tóság”, a „megőrzés” és a „zöld értékek” nevében 
a tőkediktátum az ökoszisztéma elsajátítását, 
a természet „neoliberalizációját” hajtja vég-
re, amely a népesség élelmezésbiztonságának 
megteremtése helyett a befektetőknek új nyere-
ségforrást nyit a termőföld bioenergetikai célú 
növénytermesztésre fordításához és ipari üzem-
anyag, a bioetanol előállításához. E folyamat a 
természeti javakat a piacokon közönséges, olcsó 
árucikké változtatja, miközben a helyi népessé-
get – tipikusan a parasztokat vagy a családi gaz-
dálkodókat – nincstelenné teszi: elválasztja őket 
a termelőeszközeiktől, privatizálja és kisajátítja 
a köztulajdonú erőforrásaikat, köztük a közle-
gelőket, a vizet és az erdőket.

Végül ide tartozó fogalom a vízrablás (water 
grabbing) is, mert a földrablásokkal rendszerint 
szorosan összefügg. Ez a Wikipedia szerint a 
vízforrások olyan elosztása, amely „egy vagy több 
félben azt az érzést keltheti, hogy a megosztás ke-

vésbé méltányos.” Valójában itt e szemponthoz 
képest a globális éghajlati katasztrófák miatt 
minőségi többletről van szó. A vízkészlet he-
lye szerinti országokat, régiókat, népességet 
megillető édesvízkészlet tőkés elsajátítása még 
súlyosabb drámai következményekkel jár, mint 
a földrablás. Ez gyakran közvetlenül a helyi kö-
zösség élet-halál kérdése, mert víz nélkül nincs 
élet. (Az éhhalál 2–3 heti éhezés árán még el-
kerülhető, de 2–3 napi vízelvonás már szomj-
halálhoz vezethet.) A földrablások célja sokszor 
(közvetlenül vagy közvetve) a vízszerzés. Ennek 
indítékain többnyire nem változtat, hogy az 
elsajátításra kiszemelt vízkészlet ivóvízellátást 
vagy öntözést szolgál.

2. A Világbank szerint a globális tőke föld-
szerzési rohama (land rush) a világélelmezés új 
paradigmájához kötődik: az élelmezési igények 
a népességrobbanással többszörösre nőnek, míg 
a kínálat és a kereslet szembeállítja az élelemter-
melési képesség és a földbőség birtokában lévő 
államokat az élelmezési válsággal sújtott és föld-
szegény országokkal. (Az utóbbiakra lásd Kínát, 
Dél-Koreát, az öböl menti államokat, Indiát és 

– az éhezésnek kitettséget tekintve – fokozott 
mértékben Afrikát.) Ebből a kitörést a külső tő-
kebevonás, a versenyképesség növelése, a külföl-
di befektetők integrált iparszerű nagybirtoka-
inak export-vezérelt high tech rendszere kínálja. 
E hamis érvelést a Borras-csoport kutatói azzal 
leplezik le, hogy a földrablás csak egyik eleme 
az új világkorszak eredeti tőkefelhalmozásának, 
ami maga is csak eszköz a 21. századi társada-
lom gyökeres átalakításához. Szerintük „a föld 
megszerzése önmagában nem a befejezés…, hanem 
egy forradalmi változás kezdete.” A tőke uralmi 
rendjében, az agrárexport modell (Jan Douwe 
van der Ploeg) alapján, a nagybirtok történelmi 

7  A talaj tőkés pusztításának kirívó európai példája 2013 óta Ukrajnában a csernozjom ökológiai piaca: a letermelt, szál-
lítható föld eladását a világhálón hirdetik, forintra átszámítva a vételár 1,6 Ft/kg.
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újjászületése megy végbe, amit egyrészt a polgári 
földreformok világszerte felszámoltak, másrészt 
egyes földrészeken a kisüzem terhére létre sem 
jöhetett (lásd Afrikát).

Az üzemtípusok történelmi változásának – a 
kis- és nagyüzem versengésének, egymást kiszo-
rító uralmának – hegeli (a tagadás tagadásának) 
tendenciatörvénye legalább kétezer éves időtá-
von bizonyított (Tanka 1999). Ha az üzem-
típust nemcsak – a termelőerők fejlettségétől 
függő – technikai-gazdasági egységnek tekint-
jük, hanem a földművelésben a hatalmi-uralmi 
érdekviszonyok hordozójának is, úgy a római 
paraszti kisbirtok, majd a rabszolgatartó nagy-
üzem (latifundium) uralmától fogva a 21. század 

elejéig megjelent üzemtípusok szerepében egy-
értelmű: a folyamat mozgatóereje, lényege a föld-
műves elsajátító helyzetének alakulása. Valójában 
az üzemtípus léte, a kisüzemnek nagyüzemmel 
történő felváltása, majd – új szintézisként – en-
nek megszüntetése és a családi gazdaság modern 
kisüzemének térnyerése abban gyökerezik, hogy 
a közvetlen termelő (a földhasználó) mikor és 
hogyan építi ki a saját elsajátító hatalmát. Ennek 
intézményi teljessége az, hogy a földhasználó a 
személyében földtulajdonossá válik, vagyis egy-
idejűleg ő az üzemtulajdonos és az üzem mű-
ködtetője. Ezt az EGK/EU történetében 1945 
után a földtulajdonos saját munkáján alapuló 
családi gazdaság megvalósította. Csakhogy még 
az emberközpontú rajnai modell, a szociális 
piacgazdaság sem jelenthette azt, hogy a teljes 
mezőgazdasági terméktöbblet a kisüzemnek, a 
föld- és üzemtulajdonosnak jutna. Ezen ugyanis 

– a tőkehatalom nyomására – eleve osztozkodni 
kényszerült (az előbbi javára növekvő arányok-

ban), vagyis az eszközgyártó ipari a kereskedel-
mi- és banktőkével.

A kétezer éves agrártörténet nem cáfolha-
tó bizonysága, hogy a nagyüzem mindenkor a 
földműves és az agrártársadalom nyers kizsák-
mányolásának alapintézménye. Mindeddig az 
adott civilizáció bomlási időszakában lett ural-
kodó, elsajátító hatalom, utolsó erőfeszítése-
ként uralma erőszakos megőrzésére. A 21. szá-
zadban a legújabb kori civilizáció is elérte ezt 
a felbomlási szakaszát. Egyrészt az EU nem 
hajtja végre a nagybirtok történelmi tagadását: 
a nyugati régiókban a családi gazdaság kis-
üzemi modellje mindinkább sorvad, háttérbe 
szorul és helyét az integrátor agrobusiness cég-

óriásoknak, vagyis a nagyüzemi 
modellnek adja át. Az EU keleti 
bővítése pedig az új belépők me-
zőgazdasága részére nem csalá-
di gazdaságot tervezett, hanem 

tőkés nagyüzemet, amely olcsó nyers- és alap-
anyagot termel a profitközpontnak, és a nyu-
gati bér töredékén (annak 20–30%-áért dolgo-
zó) bérmunkán alapul (tehát nem a földműves 
földtulajdonán). Másrészt a paradigmaváltást 
teljessé teszi, hogy a földrablások világszerte a 
természeti és humán erőforrásokat a koncent-
rált tőkehatalom részére biztosítják, amely a 
nagyüzem kizárólagosságával és az élelmezési 
monopólium megszerzésével kívánja kiépíteni 
új világrendjét, vagyis bolygónk népességeinek 
nyers leigázását.

3. Az elsajátítás technikai-gazdasági oldalán 
a tőke korlátlan üzemméretű (akár 400–500 
ezer hektárnyi: lásd Ukrajnát és Latin-Ameri-
kát) agráripari holdingja a tipikus nagyüzem, 
amely (akár élelmezési célra, akár üzemanyag-
gyártásra) növényi monokultúrát létesít. Ezen 
belül általános törekvés a GMO-fajták elter-
jesztése, ami (a nagyüzemi gépi technológia, a 
műtrágyázás és a fokozott vegyszerhasználat is-

„A földrablások célja sokszor (közvetlenül vagy közvetve) a vízszerzés. 
Ennek indítékain többnyire nem változtat, hogy az elsajátításra kiszemelt 
vízkészlet ivóvízellátást vagy öntözést szolgál.”
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mert kártételein túl) végzetes talajpusztítással jár. 
Az ehhez szükséges földalapot a tőkeberuházó 
– az adott hatalmi helyzethez igazodó – manipu-
lációkkal szerzi meg. Ezek széles skálája a joggal 
való visszaélés jogi trükkjeitől a nyílt erőszakig, 
a törvényes birtokosok kitelepítéséig, földjeikről 
elűzéséig, olykor az életük veszélyeztetéséig és/
vagy annak kioltásáig is terjed.

Az eredeti tőkefelhalmozás társadalmi-gaz-
dasági oldalán a földrablások természet- és 
környezetpusztító következményei, valamint 
az agrártársadalmat és a vidéket felszámoló 
hatásai jelennek meg. A nagybirtok minden-
ütt a korábbi földművesek kis- és középüzemi 
gazdálkodásának lerombolásával jön létre.8 
A tőke nyereségigénye és a technológia élő-
munka-szükséglete dönti el, hogy a földjeik-
től megfosztott kistermelők (rabszolga béren 
fizetett) munkaereje kell-e az iparszerű ültet-
vény-gazdálkodáshoz, vagy sem. Ha igen, úgy 

– a földjeiktől és az otthonaiktól megfosztott 
– földművesek egy része (az áttelepítés miatt 
sokszor a családjuktól is elszakítva) idényekre 
alkalmazott bérmunkás lehet az agrárholding 
földjein. Ellenkező esetben egyetlen kitörési 
pontjuk a tömeges elvándorlás és/vagy a mene-
külés szülőföldjükről.

4. A kényszerű általánosítás és a rendszer-
kutatással járó modellezés nem érzékeltetheti, 
hogy a tőke földrablásai a kisajátított népesség-
nek milyen élet-halál harcait jelentik. Ezért ki-
vételesen ismertetem – az EP Emberi Jogi Bi-
zottság 2016. évi dokumentumából – a számos 
esettanulmány egyikét.

egy hollAnd mAgánnyugdíjAlAp 
földrAblásA mozAmbikbAn

A Stichting Pensioenfonds ABP a világ egyik 
legnagyobb magánnyugdíj-alapja. Afrikai mű-
ködése 2005-ben egy erdőtársaság (a Chikweti 
Forests of Niassa, a továbbiakban: Chikweti) 
tevékenységével kezdődött. Ez a tartományban 
közel 45 000 hektár földet szerzett, amelyekre 
folyamatosan fenyő és eukaliptusz ültetvényeket 
telepít. (E mellett Niasszában egy norvég erdő-
cég, a Green Resources is birtokol 17 000 hek-
táros erdő ültetvényt.) A cég pénzforrásait egy 
svéd befektetési alap, a Global Solidarity Forest 
Fund (GSFF) fedezi. Amikor az ültetvények ki-
fejlődtek, a GSFF-el több ország tőkebefektető-
je társult, köztük a holland ABP, amely többségi 
részvénytulajdonnal (54,5%) rendelkezik.

A földrablásokat a beruházók koncessziója 
olyan országban hajtotta végre, ahol a belső jog 

– ez kivétel Afrikában! – nemzeti önvédelmet 
is kínál. Az 1997. évi mozambiki földtörvény 
ugyanis garantálja a parasztcsaládoknak föld-
jük használati jogát. Előírja, hogy a közösséggel 
konzultálni, egyeztetni kell akkor is, ha a tőkés 
társaság a nemzeti kormánytól koncessziót szer-
zett a közösségi föld használatára. A beruházók 
azonban a törvényt semmibe vették. Az ABP 
2011-ben csatlakozott ugyan az intézményi 
beruházók szervezetéhez, amely – többek kö-
zött – a „fenntartható, átlátható és számon kérhető 
földberuházások megvalósítását” tűzte ki alap-
céljának (Principles for Responsible Investment 
in Farmland, avagy Farmland Principles), azon-

8  Tipikus, hogy a tőke „tereptisztítása” teljesen eltünteti az őslakosság fenntartását biztosító, a helyi adottságokra évszá-
zadok termesztési tapasztalataival épült, hagyományos agrárkultúrát. Ezzel megszünteti a vidék életterét és élelme-
zési képességét, a megélhetés, az önfenntartás elemi feltételeit. Ettől eltérő – atipikus – az orosz modell, amelynél (sa-
játos okok miatt) az agráripari holdingok megtűrik a kistermelés (szovjet rendszerből átmentett) maradványait, mert 
eleve lemondtak a népélelmezésről. Ez – döntően – ma is a háztáji üzemek feladata. (Ezek összesen a mezőgazdasági 
GDP 41,1%-át hozzák létre az ország termőföldje 5,3%-ának művelésével.)
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ban ez csak hamis, félrevezető demagógia lett. 
A Chikweti-hadjárat átgázolt a paraszti közös-
ségek létérdekein, a megélhetésüket adó családi 
gazdálkodáson. A parasztok hiába panaszolták, 
hogy földjük ültetvénygazdálkodásra történt el-
sajátítása miatt elvesztették a korábbi élelmezési 
forrásaikat, a cég ültetvényein alkalmazott, idő-
szakos foglalkoztatásuk pedig – ami tényleges 
rabszolgamunka, annak minden megsemmisítő 
következményével – tarthatatlan, mert pusztu-
lásukhoz vezet.9 Kiderült: az ültetvénymunká-
sok egyetlen „haszna” az őket sújtó nagyüzemi 
földrablásból az emberkínzó munkájukért járó 
bérük – ami rabszolgabér –, de még ezért is 
harcolniuk kell, mert többnyire nem, avagy csak 
hosszas késedelemmel kapják meg. A dolgozók 
panaszai alapján 2010-ben a kormány valósnak 
találta a helyi lakosság sérelmeit. Ugyanak-
kor megállapította: a Chikweti 32 000 hektárt 
jogellenesen, jogcím nélkül foglalt el, így az ül-
tetvényföldeket jogtalanul ruházta át a GSFF 
részére. Ezért a tőkeberuházók érintett állama-
inál kivizsgálást és megfelelő jogorvoslatot kez-
deményezett – minden eredmény nélkül.

A földrAblások lényeges 
tAnulságAiról (folytAtás)

5. A szakirodalom a földrablások földhasználat-
váltásait élelmezési és nem élelem előállítási cél 
szerint rendszerezi. Tipikus és egyre terjedő cél 
mind az élelemről, mind a nem élelmezési föld-

használatról a bio-üzemanyagokra való átállás. 
Az alaptípusok öt intézményi modellje alakult 
ki: – az elvonás (földkivonás), – a beékelődő 
(enklávé) földhasználat, – a gyarmati modell 
hagyományos területszerzései, – a „túlnövő” 
(terjeszkedő) modell a feldolgozás és a kereske-
delmi lánc közvetítésével, – a „helyzeti (in situ) 
kereskedelem” a földhasználóknak a kereskedel-
mi értékesítő láncokba vonásával. Mindezeket 
alkalmazó, sajátos módszer a regionális integrá-
ció, amely a földrablást legális kerettel leplezi. 
Ennek lényege: a tőkeberuházó – miután a helyi 
kormányt megnyerte (megvette?) a földhaszná-
lat exportfejlesztő céljához – azt színleli, hogy a 
földszerzéshez semmi köze. Az országban nincs 
is jelen, hanem a terület és a természeti erőfor-
rások elsajátítását az új beruházásokhoz köze-
li, szomszédos államokból, régiókból irányítja. 
(Lásd Etiópiát.)

Főként Afrikában bevált módszer a földrab-
lás leplezésére, hogy a tőke a közvetlen földrab-
lást (bekerítést: enclosure) a kistermelő földmű-
ves „beolvasztásával” (incorporation) elkerüli. Őt 
is bekapcsolja, mint legolcsóbb bérmunkást, az 
integráció alsó szintjébe. Ez lehetővé teszi az 
árutermelő nagybirtok megszilárdítását, amit 
eddig a több évszázados gyarmatosítás sem tu-
dott a társadalomra kényszeríteni.

6. A földrablásokat olyan szerződéstípusok 
közvetítik, amelyek kizárják, hogy a korábbi 
földműves egyenjogú ügyletkötő fél lehessen a 
földszerző tőketulajdonossal. Az előbbi legtöbb-

9  A lényeg: az élő erdőket – amelyek élelmet és kiegészítő jövedelmet biztosítottak a közösségnek – kivágták. 3000 mun-
kahelyet ígértek a parasztoknak, de csak 900 embert alkalmaztak. Nem állandóan, hanem csak időszakos munkára. 
Tudni kell: az ottani klímán az ültetvénytelepítés és -gondozás kegyetlenül nehéz, fokozottan intenzív munka, ami 
naponta nyolc órán túl is több óra ráfordítást igényel, miközben a bér csekély. Maga egy világbanki jelentés – amely ezt 
a helyzetet vizsgálta – megállapítja: „a mozambiki minimálbér nem elég ahhoz, hogy kompenzálja az elveszített megélhe-
tést.” (Byerlee–Deininger 2011, 65. o.) Mi több, az ültetvénymunkások kénytelenek a családjuktól hosszabb időre 
elszakadni és az állandó (bár szezonális) lekötöttséget követelő munkájuk miatt az adott időben szükséges művelést 
sem végezhetik el a saját földjükön, így az élelemszerzésük ellehetetlenül.
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ször még formálisan sem szerepel a szerződés-
ben, így fogalmilag elesik érdekeinek és ügyleti 
akaratának érvényesíthetőségétől. A tőke elsajá-
títási monopóliumát – ami a földhöz csaknem 
ingyen, vagy jelképes áron jutott – két intéz-
mény szolgálja. Egyrészt a tőke vagy tulajdont 
szerez a földön (ami alkotmányos és nemzetközi 
jogi védelem alatt áll), vagy 35–99 évi tartós bér-
letet, amely ténylegesen „kvázi tulajdon”, hiszen 
a bérlő számára nem korlátozható használatot 
és rendelkezési hatalmat is biztosít. Másik in-
tézményi garancia, hogy a földszerzési ügylet az 
adott államra irányadó (két- vagy többoldalú) 
beruházásvédelmi egyezmény hatálya alá tartozik, 
amelynek kötelező szabályai és a vitarendezési 
fórumrendszere támadhatatlanná teszik a tőke 
végrehajtott földrablását.

7. Az EU és Kanada szabadkereskedelmi 
egyezménye (CETA) már hatályba lépett, míg 
ugyanez az EU és az USA között (TTIP) 2018-
ban még egyeztetésre és jóváhagyásra vár. Az 
előbbi az EU viszonylatában immár alkalmazza 
a befektető és az állam közti vitarendezés fó-
rumát, ami a TTIP központi vezérlőműve. Ez 
az ISDS (Investor State Dispute Settlement), 
amely a 227 millió hektárnyi tőkés földrablást 
is „szentesíti”, azt visszafordíthatatlanná te-
szi. Az ISDS intézményi funkciója döntően 
kettős. Egyrészt, a jog rangjára emelt zsarolást 
valósít meg a multi cégóriások, mint a tőkebe-
ruházók korlátlan terjeszkedését gátló és ezzel 
a nyereségérdeküket is sértő nemzeti önvédelmi 
szabályozók (fogyasztó-, környezet- és egész-
ségvédelem, szociális biztonság stb.) felszámo-
lására. Másrészt – ezzel egyidejűleg – az elma-
radt haszon címén olyan, aránytalanul súlyos 
kártérítési összegeket szabnak ki a jogsértőnek 
nyilvánított állam terhére, amelyek – ha nem is 
roppantják meg az adózók teherviselő képessé-
gét – elrettentő hatásukkal elérik a nemzeti ön-
védelem feltétel nélküli önfeladását. Kutatásom 

részletes kritikai elemzést ad az ISDS rendsze-
réről, jogsértő szabályozóiról és alkalmazásának 
súlyos következményeiről. Végkövetkeztetése: 
ez a – nemzetközi jogon és az államok alkot-
mányán átgázoló – tőkediktátum mind a jog-
államiság alapértékei, mind a társadalom elemi 
közérdekei számára elfogadhatatlan, ezért beve-
zetését az EU polgárainak meg kell akadályozniuk. 
Ezt az álláspontot az EP Emberi Jogi Bizottsága 
megerősíti, amely javasolja az ISDS kiiktatását 
az EU összes szabadkereskedelmi és kétoldalú 
beruházásvédelmi egyezményéből.

8. Az EP Emberi Jogi Bizottságának 2016 
végén készített, 130 oldalnyi kutatási tanul-
mánya bizonyítja, hogy az EU tőkeberuházói 
lényeges szerepet játszanak az EU területén kívüli 
földrablásokban (lásd EP 2016). Ez nemcsak az 
érintettek felelősségét veti fel az emberi jogok 
általuk elkövetett megsértéséért, hanem szüksé-
gessé teszi az EU cselekvési stratégiájának kiala-
kítását a jogsértések megelőzésére és orvoslásá-
ra. A dokumentum áttörés a földrablások uniós 
megítélésében, ami eddig úgy tartotta, hogy az 
EU csak közvetve és súlytalanul érintett e tő-
kediktátumban. A tudományos igényű, rend-
szertani elemzés nemcsak ennek ellenkezőjét 
tárja fel, hanem megállapításait hitelessé teszi 
több esettanulmánnyal is, amelyek a nyilvános-
ság számára életszerű közelségbe hozzák e fo-
lyamatot a történeti tényállások rögzítésével. A 
tanulmány célja, hogy az EU központi és helyi 
döntéshozó szervei a földrablások meggátlására és 
a jogsértések orvoslására hatékony intézményvédel-
mi rendszert hozzanak létre, amely kiterjed az EU 
minden szabályozó szintjére (EP, EB, Tanács és 
tagállamok). Az EP az egyes szabályozók alakí-
tására konkrét javaslatokat tesz.

Az EP 2016 akár gyökeres intézményi fordu-
latot is hozna a földrablások uniós visszaszorí-
tásában, ha nem ütközne a joghatékonyság merev 
korlátjába. Az EP-javaslatok ugyanis a puha 
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jog (soft law) eszköztárába tartoznak, nincs jogi 
kötőerejük, hogy az EB és más központi dön-
téshozóval szemben kikényszerítsék azokat. 
A rendszerben pedig kizárja a tőkediktátum 
javasolt korlátozását a tőkeszabadság EU alap-
chartájában (az EUMSZ 4. fejezetében) rög-
zített, három kiváltsága. (Szabad mozgásának 
korlátozhatatlansága, vétójoga bármely vélt vagy 
valós érdeksérelme ellen és az alárendelés törvé-
nyes joga – amivel élve az EU minden közösségi 
politikáját és jogintézményét alávetheti a saját 
érdekeinek.)

9. Mivel az EP a földrablások vizsgálatát az 
Európán kívüli nemzetközi térre korlátozza, 
úgy tűnik, hogy földrészünk mentes a tőkés 
újgyarmatosítás ezen intézményétől. A valóság 
e feltevést cáfolja. Független kutatók behatóan 
elemzik az ukrán és orosz földrablásokat, illetve 
saját kutatásom nemcsak erre, hanem az 1989 
utáni kelet-európai agrárátalakulás magyar föld-
viszonyaira is kiterjed. Térségünkben a földrab-
lások végrehajtása az említett három országban 
egyértelműen bizonyított. Ezek közös nevezője 
nemcsak az, hogy mindhárom modellt a Wa-
shingtoni Konszenzus külföldi tőkefelhalmo-
zást szolgáló diktátuma formálta. Ezen belül 
meghatározó az a jogtechnika, amely a földbir-
toklásra jogosult agrárnépességet az őt tulajdo-
nosként megillető földjétől csalárdul megfosztja. 
Az ukrán és a magyar megoldás ehhez a szövet-
kezeti részaránytulajdon értékpapírt színlelő 
nevesítését alkalmazta, míg az orosz módszer a 
tulajdoni juttatás látszatát is kerülte: a jogosult-
nak adott igazolvány csak arról szól, hogy – nem 

részletezett feltételek alapján – 3–15 hektár kö-
zötti földet ingyen kaphat.

A lényeg: 1989 után a hatalom a tőke elsajá-
tító diktátumát – ami a földtől a népet végleg 
megfosztja és a közvagyonából kisemmizi – 
nem tudta volna a társadalommal elfogadtatni. 
E miatt hosszas kerülő utakra kényszerült, ahol 
jogállaminak álcázott álreformmal ígérte a föld-
művelőknek földtulajdon juttatását. Valójában 
azonban e helyett – amint ez főleg Ukrajna ese-
tében bizonyított – állami vezénylettel a földtő-
ke eredeti felhalmozása létrehozta az agráripari 
tőkés cégóriások – világviszonylatban a legna-
gyobb üzemméretű – nagybirtokrendszerét és 
kiépítette az iparmágnások vertikális és hori-
zontális integrációját.

a) Az ukrajnai földrablás egyik sajátossága a 
nagyüzem kizárólagossága, amely a családi gaz-
dálkodásnak, a kis- és középüzemnek kisebb 
arányban sem ad teret. (A legnagyobb cégek 
üzemmérete 200 és 500 000 hektár közötti.) 
A másik az, hogy – egyszerre az állam adósság-
csapdájának létrehozásával, sőt az adósra kény-
szerített engedményként – a kormány európai 
hídfőállást biztosít a GMO oligopólium világ-
hatalmának, mind a területszerzés (földrablás), 
mind a mezőgazdaság jövőbeli GMO közter-
mesztésre átállítása tekintetében.10

b) Az oroszországi földrablás az ukránéval egy-
gyökerű abban, hogy a társadalomtól csalárdul 
elorzott agrár- és földvagyont itt is a kolhozok 
és szovhozok helyébe lépett, hazai és külföldi 
agrároligarchák ipari agrobusiness komplexuma, 
az integrátor tőke koncentrált földhatalma sze-

10  A GMO növénytermesztés és a hormonkezelt állattenyésztés biotechnológiai világcégóriásai (a Monsanto, a DuPont, 
a Syngenta, a Bayer és Dow) és a vertikális integrációval hozzájuk kapcsolt nagyüzemi gépgyártás (John Deer) – az 
USA Államminisztériuma és az IMF által 2011 óta előkészített, titkos alkuk eredményeként – elérték, hogy Ukrajna 
17 milliárd amerikai dollár IMF-kölcsön fejében lehetővé teszi a földtulajdonszerzést ezen korporációk javára, továb-
bá az általuk igényelt földterületet és mezőgazdasági infrastruktúrát biztosítja részükre a GMO növénytermesztés-
hez, illetve az iparszerű, nagytömegű állattenyésztéshez.
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rezte meg. Eltérő vonása egyrészt az időtáv év-
tizedes elhúzódása: az ipari tőke eredeti felhal-
mozása (a gazdag energia- és ásványközvagyon 
privatizációs sokkterápiával történő elsajátítása 
a karvalytőke részére) mindennél fontosabb 
lett, csak ezután került napirendre a földszerzés. 
Másrészt – bár a földalapot a nagyüzem uralja 
(a gabonatermesztésben – átlag 100 000 hektár 
feletti mérettel – kizárólagos), a hazai önellátás 
végett a földalap 5%-ában teret ad (az állam-
szocializmusból átmentett) háztáji kisüzemnek, 
amely a mezőgazdasági GDP 41%-át hozza lét-
re. Összességében e modell szabályozói a közér-
deket is szolgálják.

c) A magyar földprivatizáció földrablás-mi-
nőségét számos tanulmány bizonyítja. A bizo-
nyítékok közül három alaptény döntő. I. A 2,2 
millió hektár kárpótlási földalap 85%-a (a kár-
pótlási jegyek értékpapír technikájával) a kár-
pótlásra nem jogosult, spekuláns tőkecsoport 
magántulajdona lett, míg a kárpótlásra jogosul-
taknak csak 15%-a kapott természetben földet. 
II. A 3,6 millió hektár részarány tulajdont az ál-
lam köteles visszaadni kétmillió tulajdonosának. 
Ezt az alkotmányos felelősséget a tőkeérdek jogi 
manipulációkkal kijátszotta, és elérte a jogosul-
tak földtulajdonuktól megfosztását, e földalap 
nagyüzemi „befagyasztását”, majd különböző 
jogcímeken juttatását a külföldi beruházók és a 
nagybirtok földkoncentrációja javára. III. Zseb-
szerződésekkel a külföldiek jogellenesen közel 1 
millió hektár magyar földet birtokolnak, ami a 
hazai mezőgazdasági földalap közel egyhatoda. 
Pusztán a számarányok cáfolhatatlanná teszik: 
a földprivatizáció csaknem a teljes földalapot 
(500 ezer hektár kivételével) a földtulajdonszer-

zésre nem jogosult hazai és külföldi agrároligar-
chia birtokába juttatta.

d) A kutatás fontos hozadéka annak feltárása, 
hogy a földrablásoknak meghatározó része a ke-
let-közép-európai földprivatizáció is. Ezen az sem 
változtat, hogy ez a „földroham” (land rush) az 
afrikai, latin-amerikai és délkelet-ázsiai földrab-
lásokhoz mérve atipikus, sajátos. Nem követel 
nyílt erőszakot, háborút, emberéletek kioltását, 
hanem célját a puha diktatúra szelídebb eszköz-
tárával is eléri. (Lásd az adósságcsapda szorí-
tásait, a pénzügyi módszereket, a döntéshozók 
megvesztegetését és/vagy zsarolását stb.)

A földrablás minősítést (eltekintve akár a 
belső jog bizonyított megsértéseiről, amelyek 
kárvallottja a földtulajdonától megfosztott pa-
rasztság) a nemzetközi jog dimenziója a védett 
emberi alapjogok kötelező érvényesítésének mellő-
zésével alapozza meg. (Lásd az Emberi Jogok Eu-
rópai Egyezményét és az EU 
Alapjogi Chartáját.)11 Hang-
súlyozni kell: e minősítés nem 
formális séma, amit előfelte-
vésként a KKE minden orszá-
gára alkalmazni lehet. Csak 
az adott ország földviszonya-
inak a konkrét kutatása válaszolhat arra, hogy 
hol, milyen mértékben valósult meg földrablás, 
avagy az ellenható társadalmi-politikai erők azt 
meg tudták-e gátolni. (Például a lengyel modell 
ezt eleve jórészt kiiktatta azzal, hogy az állam-
szocializmusban is fenntartotta a paraszti föl-
dek magántulajdonát.)

10. A kutatás külön terepe a földrablásokkal 
szemben a nemzeti önvédelem és a nemzetközi fel-
lépés vizsgálata.

11  A jelzett két nemzetközi jogforrás alkotmányos alapjogi védelem alá helyezi a tulajdon védelmét és rögzíti a jog-
gal való visszaélés tilalmát. Lásd Emberi Jogok Európai Egyezménye és az EU Alapjogi Chartája. (Online: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf és https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT)

„Nemzetközi 
összehasonlítás szerint 
Magyarország élen jár 
az ökológiai gazdálkodás 
kiszorításában.”
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a) A La Vía Campesina (LVC) nemzetközi 
parasztmozgalma és központi intézménye, az 
élelmezés önrendelkezés (ÉÖ) elérte, hogy 23 
állam alkotmánya alapvető emberi jogként rög-
zíti az élelemhez való jogot és biztosításának ál-
lami kötelességét, másrészt néhány alkotmány a 
szuverenitás fogalmába beépítette az ÉÖ nem-
zeti gyakorlásának igényét. 
A mozgalom eddigi legna-
gyobb eredménye a FAO 
által 2012. május 11-én el-
fogadott jogi dokumentum 
a földrablásokkal szembeni 
jogvédelem megalapozásá-
ra. Ez az úgynevezett ön-
kéntes irányelvek érvénye-
sítése (lásd FAO VG 2012).

b) A FAO VG nem al-
kalmas a földrablások meg-
előzésére és az általuk elkö-
vetett emberi jogsértések 
orvoslására. Kizárja ezeket, 
hogy nincs kötelező jogere-
je, a tőke pedig nem hajlan-
dó az önkorlátozásra. Ezen 
a FAO jogi kézikönyve sem 
tud változtatni. Kutatásom 
ezért jogi megoldást kínál 
a FAO VG kötelező érvény-
hez juttatásához: az uniós jogátvétel, az EP és a 
Tanács együttes rendelete alapján lehetővé teszi, 
hogy a VG előírásait a közösségi jog ne irányelv-
ként, hanem mindenkire kötelező magatartási 
normaként rögzítse.

c) Az ÉÖ a fenntarthatóság és a világélelme-
zés új paradigmáját teremtheti meg. Esélyt ad-
hat a KAP (Közös Agrárpolitika) 2020 utáni 
piacszabályozó rendszerének olyan közérdekű 
reformjára, amely – a WTO diktátuma miatt 
a közös agrárpiacnak az Unióval szemben ki-
kényszerített megnyitását – a kvótarend eltörlé-

sére és a tagállamokat megillető ÉÖ bevezeté-
sére használja fel. Ez alapján a tagállam nemzeti 
hatáskörében döntheti el: lakosságának szükségletei 
milyen élelemfajtáknak, milyen mennyiségű elő-
állítását igénylik, és a hazai fogyasztás kielégítése 
után mennyi árutöbblet kerüljön kivitelre. A ku-
tatás a magyar mezőgazdaság talpra állításának 

példáján mutatja be, hogy a 
kvótarend bilincseitől való 
szabadulás – élelmezésbiz-
tonságunk megteremtésén 
túl – az életminőség milyen 
forradalmát hozná az or-
szág felemelkedésében.

d) A földrablások egyik 
káros hatása a talaj- és föld-
védelem globális megtaga-
dása. Ez a tőkeszerveződés 
szükségszerű következmé-
nye. Az agráripari holdin-
gok korlátlan üzemméretű 
földhasználata a nagytáblás, 
gépi technológiákra, növek-
vő műtrágyázásra és egész-
ségkárosító növényvédő sze-
rekre alapozott, ami csak az 
elérhető legnagyobb, idő-
sza kos nyereséget biztosító, 
tech nikai igényeket teljesíti. 

Ezek miatt a talajt kizsigereli, sőt, a tőke profit-
szerzése érdekében akár el is pusztítja, termőere-
jét megszünteti. E folyamat együtt jár a GMO 
növényfajták kiterjedt és tartós termesztésével, 
ami nemcsak az élelmezésbiztonságot számolja 
fel, hanem sietteti a legújabb kori civilizáció ösz-
szeomlását. Hazánknak – a világ többi országá-
hoz hasonlóan –, ha gyökeresen nem szakít a mai 
talaj- és földvédelem önfeladásával, azzal kell szá-
molnia, hogy hatvan éven belül nálunk is elfogy az 
élet újratermeléséhez szükséges föld, a termőtalaj.12 
Az ebből eredő fő tanulság: a jogállamnak – népes-

Az Európai Parlament állásfoglalása 
„cáfolhatatlanná teszi: a birtokszer-
kezet és a mezőgazdasági termelési 
szerkezet korszerűsítéséhez (amelyek 
a fenntarthatóság EP által is hang-
súlyozott létfeltételei) mind a mező-
gazdasági üzemszabályozás beveze-
tése, mind az ökológiai gazdálkodás 
kiterjesztése a tagállam kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. Mikor a hazai 
földpolitika ezt a két közérdekű kö-
vetelményt – valójában a tőkediktá-
tumnak engedve – megtagadja, nem 
mutogathat álságosan Brüsszelre, azt 
színlelve, hogy a nemzetstratégia ilyen 
alapintézményeit azért kell elutasíta-
nia, mert a közösségi jog gúzsba köti 

célszerű cselekvését.”
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sége megmaradásához – a talaj- és földvédelmet az 
egyik legfontosabb alkotmányos közfeladatként kell 
teljesítenie, amihez uniós tagállam részére a fenn-
tartott és a közösségi jog által szavatolt rész-szu-
verenitása hatékony intézményrendszert biztosít.

A földrAblások fékjei

A földrablási folyamat globális megszüntetése 
nem kívánna kevesebbet, mint a tőke világhatal-
mi szerkezetmozgásában az új világrend kiépíté-

sét diktáló célképzet felszámolását. Az erőviszo-
nyok miatt e lehetőség logikai felvetése is jámbor 
óhaj vagy önáltatás lenne. Az ellenerők számá-
ra az egyetlen realitás annak mérlegelése, hogy 
egyáltalán van-e (a közhatalom közvetítésével) 
intézményi esély a földrablás fékezésére? Kutatá-
som ennek jegyében e tőkediktátum uniós keze-
lésének, visszaszorításának követelményeinél és 
a hazai talaj- és földvédelem korszerűsítésénél 
kiérlelt szakmai-intézményi javaslatokat fogal-
maz meg. A terjedelmi korlátok nem engedik 

12  [Az előző oldalhoz] A civilizációs világválság okait itt nem elemezhetem. A legbensőbb lényegi okot, amely szakrális, 
Spengler már száz éve feltárta: a teremtett lény, az ember, elvágta köldökzsinórját a Teremtőjétől. A filozófus felfogá-
sának kategoriális magva a szakralitás, amelytől a civilizáció szakította el az emberi létet. („Mármost abból a tényből, 
hogy a létezés egyre gyökértelenebb, az éberlét egyre feszítettebb lesz, fakad végül az a jelenség, amely a háttérben már régóta 
készülődött, és most hirtelen a történelem előterébe lép, hogy az egész színjátéknak véget vessen: a civilizált ember terméket-
lensége […]. Ebben a jelenségben egyértelműen metafizikai haláligenlés figyelhető meg.” A világváros Teremtőtől és önma-
gától is elidegenedett utolsó lakóival a szerző szembeállítja a parasztságot, amely „egykor világra hozta a mezővárost, 
és táplálta nemes vérével.” A paraszt „időtlen időktől ül ősi rögjein, aki azért vette azt birtokába, hogy vérével szavatoljon 
érte. Mint ősök unokája, mint jövőbeli unokák ősapja ereszt gyökeret. […] az örök föld és az örök vér tartós és bensőséges 
egymáshozkötöttsége: csak ezáltal, csak ennek a misztikus értelemben vett megtelepedettségnek az alapján alakulnak ki a 
nemzés, születés és halál körfolyamatának nagy korszakai, az a metafizikai varázslat, mely lecsapódását a kontinens minden 
népének erkölcsében és vallásában megtalálja […]. Mindez az »utolsó emberek« számára már nem létezik […]. Az, ami az 
igazi parasztot mély és megmagyarázhatatlan rettegésben tartja, annak gondolata, hogy kihal a családja és neve, itt teljesen 
értelmét vesztette.” Spengler 2011, II. köt. 139–151. o.)

A földellátottság szempontjából a fenntarthatóság a népességszám alakulásának és a talajpusztítás ütemének a 
szoros függvénye. A kutatások szerint – e tényezők alapján – a talajpusztulás globálisan egy-két nagyságrenddel ha-
ladja meg a talajképződés ütemét, melyet geológiai skálán mérünk. Természetes körülmények között évezredek alatt 
alakul ki a talaj mint természeti test, egy-két évszázad alatt 1–2 cm feltalaj képződhet. A talaj nemcsak a termőképes-
ség funkciójával rendelkezik. Víz, hő, energia és növényi tápanyagok raktára, az élővilág elsőleges tápanyagforrása, a 
természet szűrő és detoxikáló rendszere, a bioszféra génrezervoárja és a biológiai sokféleség fenntartója.

John Crawford szerint bolygónk legfeljebb még 60 évig számíthat az életünket (a népélelmezést) szolgáló talajra, 
ami – a talajpusztítás mai ütemének megállítása és/vagy jelentős mérséklése nélkül – kimerül és elfogy. Évente 75 
milliárd tonna termőföld tűnik el a Földről. A talajképződéshez képest a talajpusztulás üteme Európában tizenhét-
szeres, az USA-ban tízszeres, Ausztráliában ötszörös, míg – a termőföldjeit a beruházó tőke iparosításának feláldozó 

– Kínában ötvenhétszeres (Crawford 2012). Brit számítások szerint az Egyesült Királyság talajainak termőképes-
sége 30–40 éven belül kimerülhet (Michael Gove, The Guardian, 2017). Gyulai Iván Crawfordhoz képest két évvel 
korábbi számításai a magyar termőföldkészlet jövőjére nézve szintén a 60 év élethatárt erősítették meg (lásd https://
www.agrarszektor.hu/noveny/elrettento-kutatasi-eredmenyek-60-evunk-van-hatra-a-termo-foldon.3382.html).
a földrablások nemzetközi körképe valójában minden egyes esetnél külön is kimutathatja a talaj- és földvédelem teljes 
mellőzését, ezzel az élelmezésbiztonság felszámolását és a civilizációs összeomlás siettetését. Konkrét példák soro-
lása helyett csak esettanulmányaink két tényére utalunk. Az amazóniai esőerdők (bolygónk „tüdejének”) a kiirtása a 
bioetanol (biodízel) üzemanyag előállítását célzó olajpálma ültetvények termesztése végett ugyanúgy (a földvédelmet 
elutasító) nyers profitérdeket szolgálja, mint az ukrán humusz (a csernozjom) termőréteg letermelése és piaci árusítása.
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meg ezek ismertetését, ezért helyettük csak két 
általános összefüggésre utalok. Egyik az EP tö-
rekvése a nagybirtokrendszer lebontására, másik 
az ökológiai gazdálkodás, amelynek az iparszerű 
mezőgazdaságot le kellene váltania ahhoz, hogy 
az emberiség elkerülje a civilizáció összeomlását.

ep-Ajánlás A nAgybirtokrendszer 
korlátozásárA

Az EP az EU központi döntéshozó rendszeré-
ben csak javaslattevő és véleményformáló szerv, 
de kötelező jogot nem alkothat. Ajánlásokat, 
javaslatokat fogalmaz meg az EB és a tagálla-
mok részére, amelyek teljesítése nem kötelező: 
nem fűződik hozzájuk jogi kötőerő. Ilyen tárgyi 
korlát alapján kell értékelni az EP 2017. április 
27-én meghozott állásfoglalását „a termőföldek 
koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban: 
a mezőgazdasági termelők földhöz jutása megköny-
nyítésének módja” tárgyában (EP-ajánlás 2017). 
Megszületésére lényegesen hatott a FAO VG, 
amelynek önkéntes irányelveivel az EP kezdettől 
fogva egyetért és szorgalmazza a tagállamok ál-
tali alkalmazását (FAO VG 2012). Ez az ajánlás 
annak ellenére fontos jogi dokumentum, hogy 
jogforrásként a puha jog (soft law) tartományába 
tartozik. Eleve nem zárható ki, hogy a Bizottság 
elfogadja a javaslatokat, a kérdés, hogy melyeket 
és milyen tartalommal, illetve hogy elutasítja-e 
azokat. Az ajánláscsomag különös értékét két 
tényező adja. Egyrészt – szakmai-tudományos 
megalapozottsággal – átfogja a föld, a mezőgaz-
daság és az élelmezés csaknem teljes társadalmi-

gazdasági kérdéskörét, annak minden lényeges 
részletét. Másrészt az EP, mint testület, egyet-
értően vallja: az iparszerű nagybirtok túlsúlyát az 
EU mezőgazdaságában vissza kell szorítani, mert 
az a fenntarthatóság és az élelmezésbiztonság ke-
rékkötője. Lényeges: az EP hangsúlyozza, hogy a 
nagyüzemi földkoncentráció közérdekű felszá-
molása, ez alapján a birtokszerkezetben a helyi 
földművelő közösségek földszükségletének ki-
elégítésével a kis- és középüzemek meghatározó 
súlyának megteremtése a tagállamok feladata és 
felelőssége, mert – a KAP megosztott hatáskörén 
belül – ez őket illeti meg. Az EP felvetéseiből 
külön figyelmet érdemelnek a következők:

a) Az EU 27 államában a birtokszerkezet 
szélsőségesen tagolt a nagyüzemek javára. 2013. 
évi adatok szerint a termőföldalap 52,2%-át az 
összes gazdaság 3,1%-át kitevő nagyüzemek 
művelik, míg a gazdaságok 76,2%-ának csak a 
földalap 11,2%-a jut. „Ez a tendencia ellentétes a 
fenntartható, multifunkcionális európai mezőgaz-
dasági modellel, amelynek fontos jellemzői a családi 
gazdaságok.” (EP-ajánlás 2017, 2. o.)13

b) A termőföldalap egyenlőtlen megoszlása 
„egyben a KAP támogatásainak az egyenlőtlen fel-
osztását is jelenti, mert a KAP-kiadások túlnyomó 
részét kitevő közvetlen kifizetéseket elsősorban hek-
táronként teljesítik.” „A föld és a támogatások tény-
leges eloszlása talán még ennél is egyenlőtlenebb, de 
a rendelkezésre álló statisztikák nem teszik lehető-
vé, hogy a gazdaságok tulajdonáról és ellenőrzéséről 
bármit is meg lehessen állapítani.” (Uo.)

c) A földhöz és a tulajdonához való jog egy-
idejűleg alapvető állampolgári jog (a tagállamok 

13  Ezt a tényt az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának „Extent of Farmland Grabbing in the EU” 
(A termőföldrablás mértéke az EU-ban) című tanulmánya további adattal egészíti ki. A birtokmegoszlás az EU 
földhasználatában egyenlőtlenséget okoz. 0,82-es Gini-együtthatóval számolva, az EU Brazíliához, Kolumbiához 
és a Fülöp-szigetekhez hasonló országokkal egy szintre jutott (EP-ajánlás 2017, 24. o. [PE 540.369]). Magyarán: 
az iparszerű nagybirtok uniós térhódítása – döntően az EU keleti bővítésével, mely nagybirtokrendszert hozott – a 
földművelésben hasonló gyarmati helyzetre vezetett, mint ami a globális földrablások latin-amerikai és más nem-
európai célterületeit jellemzi.
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alkotmányai szerint) és emberi jog is, amely „be-
folyásolja az EU Alapjogi Chartáját”. A földtulaj-
don társadalmi és közjó iránti kötelezettségek-
kel jár. (Uo.)

d) A földet – szűkössége, sokféle rendelte-
tése és élelmező szerepe miatt – „nem szabad 
hagyományos árucikknek tekinteni (…). A föld 
kétszeresen is veszélyeztetett, egyrészt a termőföl-
dek talajelzáródás, városiasodás, idegenforgalom 
és infrastrukturális projektek miatti kivonásával, 
másrészt a földnek a nagyüzemi mezőgazdasági 
termelők és a mezőgazdaságon kívüli beruházók 
kezében való koncentrációjával.” (Uo. 3. o.)

e) Az EP többször kiemeli: a földpolitika a 
tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, az 
EU abba nem avatkozhat be. (Ez annyiban nem 
igaz, hogy az EUMSZ részét adó csatlakozási 
szerződések a Tizeknél kifejezetten „tőkének” 
minősítik a termőföldet, vagyis valós – és jogel-
lenes – beavatkozás az a diktátum, hogy a tőke 
javára szabad földpiacot kell biztosítaniuk. Más-
részt az ingatlan az EU 28 államában egysége-
sen tőke.) „A tagállam felelős a földpiaci politikájá-
ért, amely (…) jelentős hatással lehet a gazdaságok 
versenyképességére a belső piacon.” (Uo.)

f) „A földek nem mezőgazdasági profilú befekte-
tőknek és holdingoknak történő értékesítése sürgető 
probléma szerte az Unióban. (…) A külföldiek föld-
szerzésére vonatkozó moratórium lejárta óta külö-
nösen az új tagállamokra nagy nyomás nehezedik 
abban az irányban, hogy módosítsák jogszabályai-
kat, mivel a viszonylag alacsony földárak miatt a 
nagybefektetők felvásárolják a földeket.” „A termő-
földek széles körű elosztása a szociális piacgazda-
ság egyik kulcsfontosságú tényezője. A társadalmi 
kohézió, a vidéki térségekben megvalósuló munka-
helyteremtés, a magas mezőgazdasági hozzáadott 
érték és a társadalmi béke fontos előfeltétele.” (Uo. 
4. o.)

g) A földalap nagyüzemi földkoncentráció 
terhére történő újraosztását sürgeti a globális 

éghajlatváltozás okozta növekvő földszűkösség. 
E miatt „nagymértékű egyensúlyhiány áll fenn a jó 
minőségű termőterületek eloszlása terén. (…) Ezek 
meghatározóak az élelmiszerek minősége, az élel-
mezésbiztonság és az emberek jóléte szempontjából.” 
(Uo.) Ugyancsak az élelmezést szolgáló föld-
készletet csökkenti és a földárakat növeli az ipari 
nyers- és üzemanyagok előállítása miatti földke-
reslet. (Uo.)

h) Az EP a kis- és középméretű gazdaságo-
kat (tehát a nagybirtok megszüntetését) tartja 
a vidéki társadalom megőrzése, továbbá az élel-
miszer-önrendelkezés és az élelmezésbiztonság 
alapfeltételének. Leszögezi: „a KAP célja egy 
olyan multifunkcionális mezőgazdaságon alapuló 
európai mezőgazdasági modell megőrzése, amely-
re elsősorban a földtulajdonnal rendelkező tőke-
erős családi és szövetkezeti gazdaságok jellemzőek.” 
(Uo. 5. o.) „Az ilyen modell óvja a hagyományos 
termékeket és az élelmiszer-önrendelkezést, vala-
mint ösztönzi az innovációt a környezet és a jövő 
nemzedékek védelmére.” (Uo.)

i) A nagybirtokrendszer egyik lényeges rom-
boló hatása: „a földterületek kevés termelő kezében 
való koncentrációja torzítja a termelést és a piaci 
folyamatokat, továbbá a tagállamok és/vagy az 
egész EU mezőgazdasági gazdálkodása tekinteté-
ben kontraproduktiv hatású.” (Uo. 7. o.)

j) Az EP észleli: a 2007. évi pénzügyi vi-
lágválság óta a befektető tőke és a spekulán-
sok biztonságos profitszerző célterülete főleg 
a termőföld. Ezt „a mezőgazdasági ágazaton kí-
vüli befektetők és pénzügyi spekulánsok, úgymint 
nyugdíjalapok, biztosítótársaságok és vállalkozá-
sok riasztó mennyiségben vásárolják fel.” Sokszor 
jogellenesen, zsebszerződésekkel. „A földpiacon 
létrejövő spekulációs buborékok a termőföldek pia-
cára nézve súlyos következményekkel járnak, (…) 
a pénzügyi spekuláció tovább emeli a termőföldek 
árát.” „A földtulajdon koncentrációjának egyik kö-
vetkezménye, hogy a profit és az adóbefizetések a 
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vidéki területekről a nagy vállalkozások központja-
iba vándorolnak.” (Uo. 7–8. o.)

k) A nagybirtokrendszer növekszik. „A rész-
vénytársaságok mezőgazdasági részvétele ijesztő 
gyorsasággal terjed. (…) E társaságok gyakran ha-
tárokon átnyúlóan működnek és olyan üzleti modellt 
követnek, amelyet sokkal inkább a földspekulációk, 
mintsem a mezőgazdasági termelés iránti érdeklődés 
vezérel.” (Uo. 8. o.) Ugyanezek a megállapítások 
az erdőkre és a halászatra is érvényesek.

Az EP az itt röviden jelzett diagnózis rög-
zítése után 42 pontban felsorolja intézményi 
ajánlásait, javaslatait, amelyek alapján szorgal-
mazza a nagybirtokrendszer túlsúlyának visz-
szaszorítását, a helyi fiatal gazdák és családok 
földhöz juttatását, a családi gazdasági modell 
megerősítését. Számos és sokféle ajánlása közül 
kiemelkedik, hogy a nagyüzemi földkoncent-
ráció visszaszorításának általa jelzett követel-
ményrendszerét az EU valamennyi közösségi 
politikájába be kell illeszteni. Az állásfoglalás 
cáfolhatatlanná teszi: a birtokszerkezet és a me-
zőgazdasági termelési szerkezet korszerűsítésé-
hez (amelyek a fenntarthatóság EP által is hang-
súlyozott létfeltételei) mind a mezőgazdasági 
üzemszabályozás bevezetése, mind az ökológiai 
gazdálkodás kiterjesztése a tagállam kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. Mikor a hazai földpolitika 
ezt a két közérdekű követelményt – valójában a 
tőkediktátumnak engedve – megtagadja, nem 
mutogathat álságosan Brüsszelre, azt színlelve, 
hogy a nemzetstratégia ilyen alapintézménye-
it azért kell elutasítania, mert a közösségi jog 
gúzsba köti célszerű cselekvését.

Az ökológiAi gAzdálkodásrA 
áttérés megmArAdásunk 

létfeltétele

A tudomány sokoldalúan feltárta: az öko-
gazdálkodás nemcsak jelentős alternatívája az 
iparszerű mezőgazdaságnak, hanem – az embe-
riség megmaradásához, az életminőség fenntar-
tásához – fokozatosan le kell váltania. Ez még 
a nagyüzemnek sem ellensége olyan értelemben, 
hogy nem az üzemméret dönti el a gazdálkodás 
minőségét: nagy terméshozamú és jól jövedelme-
ző bio-gabonatermesztést nagytáblás növényter-
mesztéssel is folytatnak.14 Hét alapelvének egyike 
a fenntartható talajegészség és a tisztább víz. Gaz-
dálkodása bizonyítja: a talajok termőképessége 
vegyszerek nélkül is javítható. Védi talajainkat az 
erodálódástól, a szennyeződéstől és az elsava-
nyodástól. Ahol szükséges, növeli a talaj szerves-
anyag-tartalmát, egyidejűleg javítja vízmegtartó 
képességét és megelőzhetővé teszi a leromlását. 
A rendszer központi eleme a talaj táplálása. Ez 
fenntartja, vagy megteremti a talaj szervesanyag-
tartalmát (például komposzttal vagy trágyával), 
így a talajlakó élőlények sokaságát is életben tartja. 
Fontos célja, hogy védje a kutakat, a folyókat és a 
tavakat is a szennyeződésektől, illetve a víz legha-
tékonyabb felhasználását biztosítsa.

Az ökogazdálkodás kiemelkedő jelentősé-
ge feltételezné, hogy meghatározó és növekvő 
arányhoz jut a földhasználatban. Ezzel szemben 
2014-ben hazai termőterülete 129  294 hektár 
volt, ami a földalap 2,4%-a. Az ökológiai állat-
tenyésztés aránya a növénytermesztéshez ké-

14  Köznapi fogalomként „az ökológiai gazdálkodás egészséges gazdálkodást és egészséges élelmiszert biztosít a jelen és a jövő 
számára, a talaj, a víz és az éghajlat megóvása révén. Támogatja a biológiai sokféleséget, nem szennyezi a környezetet vegyi 
anyagokkal vagy génmódosított növényfajtákkal. A növénytermesztési és állattenyésztési módszerek széles körét foglalja ma-
gába, melyek a hozamok és bevételek növelését a helyi természeti erőforrások fenntartható használatának maximalizálásán 
keresztül törekszenek elérni, miközben a külső termelési tényezők iránti szükségletet a lehető legalacsonyabb szinten tartják.” 
A „biogazdálkodás” akkor minősül ökológiainak, ha a vegyszerek elhagyásán kívül a biológiai sokféleséget és az em-
berek központi szerepét is alapelvként kezeli. Tirado 2015, 66. o.
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pest is elenyésző. A becslések szerint a kb. 25 
millió euró értékben előállított biotermékek 
mintegy 85%-a uniós export piacokra kerül. 
(Országjelentés 2016, 69–73. o.) Nemzetkö-
zi összehasonlítás szerint Magyarország élen jár 
az ökológiai gazdálkodás kiszorításában.

A történelem több évezredes, nem cáfolható 
tapasztalata: bármely hatalom (tehát a tőkéé 

is), amely kizárólagos uralomra tör, e végcélját 
képtelen tartósan elérni, mert a történelmi 
eredmény (a cselekvők céljaihoz képest) min-
dig soktényezős erőhatások eredője. Ez érvényes 
a földrablások célképzetére is. Ezért az EU 
tagállamainak történelmi feladata és felelőssé-
ge, hogy államterületük földjét a saját polgára-
iknak megőrizzék.
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