
 

Fertő Imre – Mohácsi Kálmán: 

Az állam szerepvállalásnak néhány eleme az EU tagországok agrárágazatban 

 
Az Európai Unió országaiban az állam mint gazdálkodó nem vállal szerepet az 
élelmiszer-gazdaságban. Az állami szerepvállalás közvetlen formában az erdők 
esetében, kisebb mértékben a mezőgazdasági inputok piacán, a földpiaci jelenlétben, 
illetve közvetett formában az oktatás és a kutatás szervezésében, a környezetvédelmi 
problémák kezelésében, a kollektív marketing szervezésében, s néhány speciális feladat 
megoldásában jelenik meg. A cikkben – a teljesség igénye nélkül - az állami 
szerepvállalás szóban forgó eseteit, különféle ország példákon keresztül mutatjuk be 
részletesebben. 
 

A Közös Agrárpolitikán (CAP) keresztül a kormányzati szerepvállalás meglehetősen 

kiterjedt az Európai Unió mezőgazdaságában. A CAP történetéről, működéséről és 

hatásairól a mezőgazdaságban könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre1. Érdemes 

megjegyezni azonban, hogy a CAP egy nemzetek feletti agrárpolitika. Ez viszont nem 

jelenti azt, hogy az állam nemzeti szinten ne tenne semmit a farmerekért. A 

szakirodalomban, a CAP árnyékában, az egyes tagállamok nemzeti szintű 

agrárpolitikájának vizsgálatát eléggé elhanyagolták. A nemzeti szintű agrárpolitikának 

azonban nem szűnt meg a jelentősége a CAP mellett. Minden ország sajátosságainak 

megfelelően a nemzeti keretek között is további szabályozó és támogató tevékenységet 

folytat a mezőgazdaságban.  

Hazánkban az elmúlt évtizedben az EU csatlakozás nemcsak politikai problémaként 

jelent meg, hanem a tudományos kutatások egyik meghatározó irányává vált. Korábbi 
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tanulmányainkban a mezőgazdasággal kapcsolatban az üzemrendszer adaptációjának 

problémáit (Fertő, 1997), a CAP átvételével kapcsolatos modellezési kérdéseket (Fertő, 

2000), illetve az élelmiszer-gazdaság előtt álló gyakorlatiasabb követelményeket 

(Juhász-Mohácsi, 2001) vizsgáltuk meg. Eddigi vizsgálatainkban elsősorban a CAP, 

mint nemzetek feletti intézmény átvételével összefüggő kérdésekre koncentráltunk. A 

magyar agrárrendszernek azonban van egy olyan sajátossága, amely idáig elkerülte a 

kutatók figyelmét, nevezetesen az állami tulajdonú mezőgazdasági vállalatok 

problémája. A cikk alapjául szolgáló kutatás2 kiinduló kérdése az volt, hogy miként 

lehet a ma még mindig állami tulajdonban lévő volt állami gazdaságokat az EU 

rendszerébe integrálni. Mivel a CAP szintjén az állami tulajdonlás érthető módon nem 

jelenik meg, ezért igyekeztünk az egyes tagállamok szintjén szemügyre venni ezt a 

jelenséget. A problémát kicsit általánosabban megfogalmazva arra a kérdésre kerestük a 

választ, hogy milyen szerepe van az államnak mint tulajdonosnak az élelmiszer-

gazdaságban az egyes tagállamokban.  

A kutatás keretében minden EU tagállamról egy esettanulmány készült, amely 

igyekezett felderíteni az állami tulajdonlás, illetve e mellett a közvetett állami 

befolyásolás legfontosabb eseteit. Ebben az írásban a hivatkozott esettanulmányokra 

építve megpróbáltuk összefoglalni az állami szerepvállalás legfontosabb sajátosságait az 

egyes országok példáin keresztül bemutatva.  

                                                                                                                                                                                 

1 Az újabb irodalmakból néhány példa: Fennel, 1997; Harvey-Ritson, 1997; Grant, 1997, Burrel-Oskam, 
2000). 
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A szóban forgó kutatás rámutatott arra, hogy az Európai Unió országaiban az állam 

mint gazdálkodó nem vállal szerepet az élelmiszer-gazdaságban. Az állami 

szerepvállalás közvetlenül az erdők esetében, a földpiaci fellépésben, kis részben a 

mezőgazdasági inputok piacán, illetve közvetetten az oktatásban, a kutatásban és a 

környezetvédelemben, a kollektív marketingben, s különféle sajátos feladatok 

megoldásában érhető tetten. Cikkünk ennek megfelelően a fenti sorrendben mutatja be a 

kutatás eredményeit. Végezetül pedig megfogalmazunk néhány tanulságot. 

 

Erdőtulajdon, erdőkezelés, erdőművelés 

 Az Európai Unió országaiban az állam közvetlen agráriumbeli szerepvállalásának 

egyik területe az erdőkhöz kapcsolódik. Az erdők bizonyos része állami és/vagy 

intézményi tulajdonban van, illetve az ilyen (esetenként bérlettel kiegészített) erdők 

kezelését állami és intézményi szervezetek végzik, továbbá egyes államokban az 

erdőművelésben állami vállalatok is részt vesznek. Az állami szerepvállalásnak, az 

erdők esetében több oka van. Egyrészt az, hogy az erdők, a táj, a környezet védelme 

olyan feladat, amely pusztán a magánérdekekre támaszkodva nem mindig oldható meg 

(az erdő mint közjószág "előállítása" és fenntartása). Másrészt bizonyos erdőterületek 

különféle okok miatt az állam tulajdonába, kezelésébe kerültek, ilyenek például a 

korábbi királyi birtokok, elhagyott magánerdők, a magánszektor számára nem vonzó 

rosszabb feltételekkel rendelkező erdők, illetve az egyesülés után a német 

                                                                                                                                                                                 

2A kutatást az Európa Fórum Alapítvány végezte, amelyben a cikk szerzőin kívül az ország tanulmányok 
készítői vettek részt. 
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vagyonügynökség foglalkozik a korábbi NDK-s állami erdőkkel.  A gazdálkodási 

szempontok is megjelennek az állami erdőtulajdonnal és kezeléssel összefüggésben, de 

azok szerepe általában nem elsődleges. Inkább arról van szó, hogy amennyiben egy 

erdőterület állami tulajdonban (kezelésben) van, azon igyekeznek ésszerű (jövedelmező) 

gazdálkodást folytatni. 

 Dánia. A dán példa azt mutatja, hogy miközben a mezőgazdaságban nincs, az 

erdészetben létezik állami tulajdon (Elek, 2000a). Dánia erdőterülete 500.000 hektár. 

Ennek csupán közel fele (230.000 hektár) van magántulajdonban. Az intézményi 

tulajdon aránya 23 százalékos (115.000 hektár), az állami erdőterületek részesedése 

pedig 31 százalékos (155.000 hektár). Az állami tulajdonú erdőterület 18 százaléka 

(28.000 hektár) a helyi önkormányzatok és az egyházak használatában van. Az elmúlt 

évek folyamati nyomán az állami tulajdonú erdőterület aránya fokozatosan, az 

intézmények erdőtulajdona viszonylag gyorsan növekedett. A magánszemélyek 

részesedése az erdőtulajdonból viszont megszakítás nélkül csökkent.   

Az állami erdőtulajdon léte egyrészt azzal függ össze, hogy az egykori királyi 

erdőbirtokok tulajdona és kezelési kötelezettsége jelenleg az államot illeti. Másrészt az 

erdőmegóvással, a táj védelmével összefüggő társadalmi igények, illetve az üdülési célú 

területek fenntartása magyarázzák az állami erdőtulajdont és erdőkezelés. Az állam a 

tulajdonosi jogokat a Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium keretében 

működő Nemzeti Erdészeti és Természetvédelmi Ügynökség révén gyakorolja. Az 

Ügynökség végzi az erdőbirtokok nyilvántartását, illetve a helyi önkormányzatok 

véleményét is kikérve készíti el az állami tulajdonú erdők fenntartási és fejlesztési 
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tervét. Az erdőművelést (telepítést, kitermelést stb.) az Ügynökség megbízásából 

önkormányzati tulajdonú cégek végzik, amelyek állami tulajdonú erdészeti 

gépállomásoktól bérlik az erdőművelési célgépeket. Az erdészeti szakmunkát a 

rendelkezésre álló géppark és a beérkező igények alapján a gépállomások ütemezik és 

szervezik. 

 Finnország. Finnországban ugyancsak elenyésző az állami tulajdon a 

mezőgazdaságban, ugyanakkor Dániához hasonlóan figyelemre méltó az 

erdőgazdálkodásban (Elek, 2000b). Az erdőterületek mintegy negyede van az állam 

tulajdonában. A helyi önkormányzatoké az erdőterület 1,4 százaléka, míg közcélú 

alapítványoké a 2 százaléka. 

 Ausztria. Ausztriában az állam tulajdonában lévő erdők a teljes erdőterület 16 

százalékát teszik ki (Alvincz, 2000a). Az erdőgazdálkodást folytató erdőgazdaságok 

azonban magántulajdonban levő részvénytársaságok. Ausztriában a gyengébb minőségű, 

rosszabb állapotban levő, s ezért a magánszektor számára kevésbé vonzó erdőterületek 

vannak állami tulajdonban. Ezek egy része úgy került az államhoz, hogy a korábbi 

magántulajdonosok nem kívántak azok fenntartásával és művelésével foglalkozni, s 

lemondtak arról az állam javára. Figyelemre méltó, hogy a viszonylag kedvezőtlen 

természeti feltételek ellenére az állami tulajdonú erdőkben gazdálkodó erdőgazdaságok 

is nyereségesen működnek. 

 Németország. Németország erdőterülete 10,7 millió hektár, amely az ország teljes 

területének a 30 százaléka (Alvincz, 2000b). Az erdők 34 százaléka van állami 

tulajdonban, 20 százaléka közösségi tulajdonú, míg 46 százaléka magántulajdonosok 
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birtokában van. (A magántulajdonban levő erdőknél tartják nyilván azt a privatizálásra 

szánt erdőterületet is, amely egyelőre a Német Vagyonügynökség földértékesítő és 

kezelő kft-je tulajdonában van.) Németországban az erdők több mint 400 ezer gazdaság 

kezelésében vannak. Ezek között a legnagyobb részarányt - 64 százalékot - a néhány fős 

magánvállalkozások alkotják, ám csak az erdőterület 16 százaléka tartozik hozzájuk. A 

mintegy 150 ezer, részben állami tulajdonú erdőgazdasági vállalat gazdálkodik az erdők 

döntő hányadán. 

 Nagy-Britannia. Nagy-Britannia összterületének 8 százalékát borítják erdők 

(Nemes, 2000). A teljes erdőterület - hozzávetőlegesen 2 millió hektár - 40 százaléka 

van állami és közintézmények tulajdonában. Ezen túl további 190 ezer hektár erdőt 

bérelnek az állami erdőket kezelő szervezetek. 

 Az állami erdőtulajdon 94 százaléka kormányzati tulajdonban és közintézményi 

kezelésben van. Az erdőterületeket az angol, a walesi és a skót erdészeti bizottságok 

kezelik a Mezőgazdasági Minisztériummal karöltve. Ezeket az állami erdőket 

lényegében kivétel nélkül üzleti alapon művelik, a fő cél a kitermelt faanyag üzleti 

értékesítése. Az erdőművelést állami erdészeti vállalkozások végzik. Az utóbbi években 

az EU agárpolitikájának változásai és a környezetvédelmi szempontok térnyerése 

következtében az erdősítés felgyorsult Nagy-Britanniában. Az erdővel borított területek 

nagysága évente több ezer hektárral növekszik. Az erdősítésben ugyancsak részt 

vesznek az állami erdők kezelői. 

 A nem magán erdő fennmaradó 6 százaléka kb. 50 ezer hektárnyi terület 

önkormányzatok, környezetvédelmi szervezetek tulajdonában van és rajtuk más célú 



 7 

művelés történik. Itt nem folyik üzleti alapú fakitermelés, azok többnyire szabadidős, 

természetvédelmi vagy egyszerűen esztétikai, a táj képét meghatározó funkciót töltenek 

be. 

 

Földtulajdon, földpiaci jelenlét 

 Az uniós országokban az állam kisebb-nagyobb mértékben rendelkezik 

földtulajdonnal, földbérlettel, ugyanakkor a földpiaci folyamatokra is befolyást gyakorol 

(például a földpiac ellenőrzése, az adásvétel nyilvántartása, földvásárlás és értékesítés, 

földkészletezés, föld bérbe adása, tagosítás stb.), miközben közvetlenül a földön való 

üzletszerű gazdálkodással nem foglalkozik. Az állam földpiaci jelenlétének 

birtokpolitikai, birtokszerkezeti, üzemi struktúrapolitikai, tájmegőrzési és -fejlesztési 

céljai vannak, amelyek a birtokméret racionalizálását és befolyásolását, a kiépült 

birtokok megőrzését szolgálják, illetve a földtulajdonosok piacra lépésének, s a piacról 

való kilépésének (a birtokformálás) szabályozásával járnak. Egyes speciális esetekben, 

így oktatási és kutatási intézményekben állami földön, állami egységekben folyik a 

gazdálkodás, de nem kifejezett üzleti céllal. Bizonyos speciális területek, így 

infrastrukturális létesítmények, folyók, lőterek stb. környéke ugyancsak állami 

tulajdonban van. 

 Dánia. Noha Dánia mezőgazdaságában az állam tulajdonosi szerepe szinte 

elhanyagolható, az állam (más eszközökkel) igen erőteljesen befolyásolja a 

mezőgazdaságot (Elek, 2000a). Ilyenek a birtokszerkezetet közvetlenül is formáló 

jogszabályok, különösképp a földtörvény és az öröklési szabályok. A birtokviszonyok 
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alakulása szempontjából a dán agrárpolitika alapvető eszköze a földtörvény, amely azt 

célozza, hogy a korábbi reformok révén kialakított birtokviszonyok (a dán parasztok 

tulajdonában levő családi gazdaságok dominanciája) fennmaradjanak. 

 Dániában a mezőgazdaági földtulajdon-szerzést mezőgazdasági képzettséghez és 

helyben (30 km-es körzeten belül) lakáshoz kötik, és ezek megléte esetén is felső 

korlátja van a megvásárolható és bérelhető földterületnek. Az öröklést 40 százalékos 

örökösödési adó terheli. Így földhöz jutásnál gyakori a szabadpiaci és a családon belüli 

adásvétel. Az eladó viszont a realizált értéknövekedés után személyi jövedelemadót 

fizet. Családon belüli adásvétel esetén az adónál figyelembe veendő vételár nem a felek 

alkujában alakul ki, hanem az államilag meghatározott birtokérték legalább 85 

százaléka. Így nem meglepő, hogy a fiatal gazdáknak nagy kezdőtőkére van szükségük a 

gazdálkodás elkezdéséhez, s ekképp korlátozott a birtokméret is. A fiatal gazdák 

gyakran csak a kezdőtőke 10 százalékával rendelkeznek. A farmérték 70 százalékáig 

viszont 25-30 évi lejáratú, alacsony kamatú jelzálog-hitelt, a 20 százalékára pedig közép 

lejáratú, magasabb kamatú hitelt vehetnek igénybe. A farmerek többsége hiteleitől csak 

akkor szabadul meg, amikor nyugdíjba megy, s a farmot eladja. A magas öröklési adó és 

induló tőkeigény, illetve a földtulajdoni korlát mellett a birtokméret növelése ellen hat 

az is, hogy a farmonkénti számosállat létszámot 500-ban maximálták, s a 250 

számosállatnál többet tartó farmokon rendszeres környezetterhelési vizsgálatot 

végeznek. A földterület növelésére ösztönöz viszont az előírt maximális állatsűrűség. 

 Nagy-Britannia. Nagy-Britanniában igen fejlett a civil társadalom (Nemes, 2000b). 

Így az állami és a magán szféra közé egy sor, többé vagy kevésbé független, de az állami 
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politikában is befolyással bíró, jelentős javak - többek között földterületek - felett 

rendelkező civil társadalmi szervezet épült be. Az állam hatalmának egy részét átengedi 

e szervezeteknek. Ekképp nehéz az „állam” illetve az „állami tulajdon” fogalmát 

precízen meghatározni. Nagy-Britanniában a következő intézmények, szervezetek 

rendelkeznek jelentősebb földtulajdonnal: az „angol korona”; a    különböző központi 

minisztériumok; a helyi önkormányzatok; az állami kézben lévő ügynökségek és a 

vízügyi, bányászati, közlekedési, tengerészeti, repülési felügyeletek; az oktatási 

intézmények (elsősorban az oxfordi és a cambridgei kollégiumok és néhány 

mezőgazdasági egyetem; a környezetvédelmi szervezetek; egyes bankok, biztosítók és 

nyugdíj alapok; az egyházak. 

Az intézményi tulajdonban lévő földek közt különbség van: 1) a birtokviszony 

szerint (örökös tulajdon - az intézmény saját tulajdona; haszonbérleti tulajdon - az 

intézmény által használatra kapott illetve bérelt tulajdon, amelyet gyakran újra bérbe 

adnak farmereknek), 2) a terület kezelése szerint (saját kezelésben lévő - az intézmény 

által működtetett gazdaságok; bérletbe adott - bérlők által működtetett gazdaságok); 3) a 

terület művelési ága szerint (mezőgazdasági területek; erdőterületek; egyéb területek 

(például városi parkok, tengerpart, folyómedrek, stb.).  

 Nagy-Britanniában összesen 2,3 millió hektár, vagyis a mezőgazdasági és 

erdőterületek körülbelül 11 százaléka van állami- és közintézmények „örökös 

tulajdonában” és további 260 ezer hektár, az összes földterület 1,2 százaléka,  

ugyanezen intézmények hosszú távú haszonbérletében. A legnagyobb tulajdonosok a 

brit kormány minisztériumai az összes nem magán termőföld csaknem egynegyedével. 
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A helyi önkormányzatok csaknem ugyanennyi földet birtokolnak. Az állami 

ügynökségek és az ipari üzemek kezében 221 ezer hektár, az „angol korona” birtokában 

170 ezer hektár, a természetvédelmi szervezetek tulajdonában pedig 103 ezer hektár 

termőföld van. A földtulajdonnal rendelkező intézmények, néhány kivétellel nemcsak a 

saját tulajdonú, hanem a haszonbérletben a kezelésükben lévő földek túlnyomó 

többségét is bérbe adják a mezőgazdasági magán vállalkozóknak. Az általuk birtokolt 

terület mindössze 5 százalékát művelik meg maguk. Kivételt képeznek azok az 

intézmények, amelyeknek oktatási vagy kutatási célokból van szükségük földtulajdonra.  

 Írország. Írországban gyakorlatilag nincs és nem is volt állami földtulajdon, sem erre 

vonatkozó külön szabályozás (Nemes, 2000a). Az ír állami földbirtok politikának 

azonban komoly szerepe volt. A több évtizedes működés után a nyolcvanas években 

megszűnt Ír Földtanács volt az állami földpolitika kizárólagos végrehajtó szervezete. 

Tevékenységének utolsó évtizedeiben fő feladatává a birtokszerkezet racionalizálása, az 

átlagos birtokméret növelése és a földek tagosítása vált.3 Ehhez a fő eszközt a 

földvásárlás és a földek más tulajdonosoknál való, ésszerűbb szerkezetű elhelyezése 

jelentette. Így összesen kb. 1,2 millió hektár (az ország művelhető területének több mint 

az egynegyede) talált új gazdára, mintegy 140 ezer gazdaságot érintve.  

Franciaország. A termőföld egészen kis része van állami tulajdonban (Nagy, 2000). 

Egyrészt az agrár jellegű oktatási intézmények, illetve a kizárólag vagy nagyobbrészt 

                                                           
3 Az írek 1973-as uniós csatlakozásának egyik fő motivációja az agrárpiacok várható szélesedése, a magasabb 
árak és a mezőgazdaság nagyarányú fejlődésének reménye volt. Ám az elavult, elaprózódott birtokszerkezet 
egyre növekvő problémával fenyegetett a modern európai gazdálkodáshoz való alkalmazkodásban.  
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állami tulajdonú vállalatok (a vasút, Air France, Banque de France, stb.) által kezelt 

mezőgazdaságilag hasznosítható területekről van szó. Másrészt mint végső és szükség 

szerinti örökösi minőségében az államhoz került termőföldek ilyenek. Az ekképp állami 

tulajdonba jutott földek mérete elenyésző, amelyek mihamarabbi ismételt magánkézbe 

juttatására törekednek a területet kezelő állami szervek. 

 Hollandia. Hollandiában a központi, illetve a helyi kormányzat gyakran mint 

földtulajdonos jelenik meg, amely a hosszú távú földbérelthez való hozzájutást kívánja 

kitágítani (Szabó, 2000). Ezt a tevékenységét az Állami Föld Szolgálat és a 

Mezőgazdasági Földek Adminisztrációját végző Alapítvány látja el. Rajtuk kívül fontos 

szerepe van még az ún. Földbanknak, amely közreműködik abban, ha egy gazdálkodó 

eladni vagy vásárolni kíván (esetleg korábban csak bérelt) földet, vagy esetleg ki akarja 

terjeszteni a tevékenységét. 

  Azokon a természetvédelmi szempontból különösen veszélyeztetett területeken, ahol 

a hatékony mezőgazdasági termelés hosszabb távon elképzelhetetlen, az állam arra 

törekszik, hogy a földterületek megvásárlásával a mezőgazdasági termelést 

visszaszorítsa. A farmerek ugyan nem kényszeríthetők, hogy eladják ottani földjüket, de 

ha mégis úgy döntenek, akkor a kormánynak kötelessége megvásárolni azt. 

 Németország. Németországban az állami tulajdonú mezőgazdasági területeknek az 

összes mezőgazdasági területhez (17,4 millió hektárhoz) viszonyított aránya mindössze 

0,2 százalékos (Alvincz, 2000b). Az azokon tevékenykedő egy gazdaságra jutó 

földterület a szövetségi kormány tulajdonában lévő vállalatok esetében 151 hektár, a 

tartományok fennhatósága alatt állókénál 102 hektár, együttesen pedig 108 hektár, azaz 
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viszonylag kis méretű állami tulajdonú egységekről van szó. A gazdaságok egy része a 

leendő magyar Nemzeti Földalap tevékenységéhez hasonló feladatokat is ellátó 

Közhasznú Földtársaságoknak is a tagja. Az állami gazdálkodó egységek létét részben 

sajátos körülmények magyarázzák, például lőterek környékének mezőgazdasági célból 

való hasznosítása. Nagyobb a szerepük a Közhasznú Földtársaságok által változó 

összetételben és méretben birtokolt földeken működő gazdaságoknak. 

A Közhasznú Földtársaságok kft-ként működnek. Azok fő tulajdonosai az egyes 

szövetségi államok, a Szövetségi Köztársaság, a Földértékesítő és Vagyonkezelő 

Társaság és különféle bankok. A Közhasznú Földtársaságok tevékenységének célja a 

struktúrapolitika megvalósítása a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben. Ezért 

egyebek mellett befolyást igyekeznek gyakorolni – birtokpolitikai, üzemi 

struktúrapolitikai megfontolásokból – a földpiaci folyamatokra. Fő tevékenységi 

területeik: 1) a mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak technikai és adminisztratív 

szaktanácsadással való segítése; 2) közreműködés a birtokrendezés és a 

tulajdonviszonyok újraszervezésében (földek tömbösítésében, falufejlesztésben való 

részvétellel); 3) földvásárlás, földértékesítés, földkészletezés mezőgazdasági, 

infrastrukturális és közcélból (a nyugati tartományokban a földforgalom negyede rajtuk 

keresztül bonyolódik, keleten kisebb a súlyuk).  

 A keleti tartományokban az átmenetileg állami tulajdonban (alapban) lévő föld és 

erdő kezelésre (bérbeadásra) és értékesítésre 1992-ben létrehozták a Német 

Vagyonügynökség (Treuhandsanstalt) leányvállalatát (Bodenverwertung - und - 

verwaltungs GmbH - BVVG). A kft formájú BVVG feladata a beruházási célú 
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telekértékesítés, a vagyontárgyak nyilvántartásba vétele és eladása, a reprivatizáció 

bonyolítása. Döntő mértékben mező- és erdőgazdálkodási célból értékesíti területeit, de 

azok egy részét beruházási célból is eladja. A földeket magánszemélyeknek, állami és 

egyéb szervek részére értékesíti. Ez utóbbiak részére akkor, ha infrastruktúra 

fejlesztésről (út és vasút), lakótelepek létesítéséről, ipari telepek létrehozásáról van szó. 

 

Állami szerepvállalás a mezőgazdasági inputpiacokon 

 Ritkaságszámba megy, de egy EU tagállamban, Görögország esetében előfordult, 

hogy az állam közvetlen piaci szerepet vállalt a mezőgazdasági inputpiacon (Fertő, 

2000). A görög példa inkább sajátos jellege és elrettentő következményei, mintsem 

tipikus vonása miatt érdemel figyelmet. A görög műtrágyaiparnak sajátos szerkezete 

volt. A század elejétől egy államilag létrehozott monopol vállalat gyártott műtrágyát a 

hatvanas évek közepéig. Ekkor a monopolvállalatot felosztották négy magán és állami 

tulajdonú vállalatra. Ezek a cégek az államnak adták el termékeiket, amely a Görög 

Mezőgazdasági Bankon és mezőgazdasági szövetkezeteken keresztül hozta forgalomba 

a hazai termelők számára a műtrágyát. A műtrágya árakat 1992-ig az állam határozta 

meg, amely a termelési költségek becslésén alapult. Ez a rendszer természetesen csak 

állami támogatásokkal tudott működni, s konzerválta a görög műtrágyaipar magas 

termelési költségszínvonalát, illetve a kutatás és termékfejlesztés elmaradásához 

vezetett. 
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Egyéb állami jelenlét a mezőgazdaságban 

 Az állam közvetett szerepvállalása az élelmiszer-gazdaságban jelentős mértékű 

például az oktatás, a továbbképzés, a szaktanácsadás, a kutatás szervezése és segítése, a 

korszerű gazdálkodási ismeretek és szemlélet terjesztése, a környezetvédelmi problémák 

kezelése, az intézményfejlesztés esetében, illetve a kollektív marketing támogatásában. 

Ugyanakkor egyes speciális területeken (például lovasiskola fenntartása) ugyancsak 

szerepet vállal az állam. 

 Ausztria. Az 1995-ös évig Ausztriában négy állami tulajdonú mezőgazdasági 

vállalat működött kb. 2.500 hektár összterületen (Alvincz, 2000a). A gazdaságok közül 

ekkor egy 100  hektáros egységet privatizáltak. Ennek vagyona Bécsújhelyhez került, de 

a termőföld továbbra is az osztrák állam tulajdonában maradt. A megmaradt három 

állami tulajdonú gazdaság kft formájában működik. A három állami társaság fő feladata 

kutatások, kísérletek végzése, amelyben az állami finanszírozás is szerepet játszik, de 

kiegészítésként saját kockázatra történő termelést is folytatnak. Ez utóbbi vonatkozik az 

áruértékesítő tevékenységre is. Az államtól kutatási céllal kapnak forrásokat, amelyek 

nélkül nem tudnák megoldani feladataikat. 

 A szóban forgó kft-k a Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Minisztériumhoz tartoznak. Felettük a tulajdonosi jogokat az ágazati 

miniszter gyakorolja. A cégek felügyelő bizottságaiba két főt a Mezőgazdasági, egy főt a 

Pénzügyminisztérium, további két főt pedig maguk a gazdaságok delegálnak. A 

szövetségi kormány a társaságokat alapításkor 55 millió schillinggel tőkésítette fel. Ezen 

kívül a gazdaságok addigi felszerelései, így a gépek, berendezések, erőgépek, a 
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gazdaságok egyéb tartozékai, az állatállomány, az ültetvények, a mezei leltár a 

társaságok tulajdonába kerültek. A kft-k egyben valamennyi, a központi kormány által 

kivetett adó- és illetékmentességre jogosultak. Ugyankkor mindaddig, amíg e társaságok 

kizárólagos tulajdonosa az állam, semmilyen állami támogatásban nem részesülhetnek. 

 Az előbbieken túl egyes kutatóintézetek kis parcellái is állami tulajdonban vannak. 

Említést érdemelnek még egyes tradicionális jelentőséggel bíró, speciális feladatokat 

ellátó állami intézmények: például a Spanyol Lovasiskola.  

 Írország. Történelmi okokból az Írországban az állam tulajdoni hányada a 

mezőgazdasági művelés alatt álló földterületből elenyésző, alig egy-két százalékra rúg 

(Nemes, 2000a). E területek egy része állami oktatási intézmények, főleg 

mezőgazdasági egyetemek és főiskolák kezelésében van és oktatási, kutatási célokat 

szolgál. Emellett az ír Mezőgazdasági Minisztérium is rendelkezik néhány kísérleti 

gazdasággal. A Közlekedési Minisztérium, a Belügyminisztérium, illetve 

nagyvállalatok: az Ír Légitársaság, a víz és az elektromos szolgáltatók szintén 

rendelkeznek földterületekkel, ezeken azonban vagy nem zajlik mezőgazdasági 

termelés, vagy csak elhanyagolható mértékben. Az egyetlen jelentősebb, földtulajdonnal 

bíró közintézmény az Ír Katolikus Egyház, azonban az egyházi kézben lévő birtokok is 

csupán a mezőgazdasági területek néhány százalékára rúgnak.  

 Hollandia. Hollandiában az állam közvetlenül nem avatkozik be a mezőgazdaság 

működésébe, legalábbis nem saját tulajdonban lévő vállalkozások, cégeken keresztül 

(Szabó, 2000). Közvetve azonban az állam fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban. 
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Három fő területet lehet kiemelni: az oktatást-továbbképzést, a kutatást és a 

szaktanácsadást.  

A kormányzat agrárszektort érintő szerepe az információ-áramoltatás, a többszintű 

oktatásfejlesztés és az ún. tudásközpontú gondolkodás és infrastruktúra terén érhető 

tetten. Ennek eredménye az országban egyedüli agráregyetemként működő Wageningeni 

Agráregyetem, az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a Mezőgazdasági Kutatások 

Nemzeti Tanácsa létrehozása, amelyek szorosan kötődnek a holland Mezőgazdasági-, 

Halászati és Természetvédelmi Minisztériumhoz.  

A holland magán agrár vállalkozások sokat profitálnak az oktatási, kutatási 

infrastruktúra- fejlesztésből, hiszen jól képzett munkaerőhöz és a legfejlettebb 

technológiához tudnak hozzájutni, illetve magas hozamú fajtákat és magas szintű 

technikát tudnak alkalmazni. Hasonlóan Dániához, Hollandiában is kiemelkedő a 

farmerek – mezőgazdasági termelők általános és szakmai műveltsége, s ez elősegíti, 

hogy könnyen be tudják fogadni a legújabb technológiai vívmányokat, illetve 

alkalmazkodni tudjanak a megváltozott agrárpolitikai és piaci viszonyokhoz. A 

fiatalokra különös hangsúlyt helyező gyakori továbbképzések is ezt a célt szolgálják. A 

regionális kutatási központok, illetve mintafarmok arra szolgálnak, hogy az újuló 

termelési tényezők használatáról testközelből is megismerkedjenek a termelők. Az 

információ áramoltatás és részben a gyakorlati, alkalmazott kutatások költségei 

nagyrészt az államot terhelik, de annak finanszírozásába egyre inkább bevonják a 

termelőket képviselő érdekképviseleteket is. 
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A holland kormány nem végez konkrét, közvetlen marketing tevékenységet, de 

különbféle (nemzetközi) kiállításokon próbálja ismertté tenni a hazai mezőgazdasági 

termékeket, illetve megfelelő szabályozással segíti a mezőgazdasági marketinget. A 

mezőgazdasági minisztérium egyik osztálya foglalkozik a nemzetközi kiállítások, 

szakmai találkozók és a külföldön működő holland mezőgazdasági missziók 

felügyeletével, valamint a mezőgazdasági attasék munkájának segítésével. 

A mezőgazdaságnak és az államnak Hollandiában különösen súlyos 

környezetvédelmi problémákkal kell szembenéznie. A túl intenzív termelés komoly 

környezeti terheltséget okozott a holland tájnak, amelynek jelentőségét sokáig nem 

ismerték fel. A manapság egyre szigorúbb környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági  

előírások gyengítik a holland termelők gazdasági pozícióját. Válaszul környezetvédelmi 

szövetkezetek létrehozását is tervezik, amelyek hasonlóan a marketing és feldolgozás 

területén működő társaikhoz, fő szerepet játszhatnak a probléma gyakorlati 

megoldásában (például a sertés hígtrágya elhelyezésében). E szövetkezetek létrehozása 

előmozdításában az állam is szerepet kíván vállalni. 

 

Néhány tanulság 

Az állami szerepvállalás sokrétű az Európai Unió tagországainak mezőgazdaságában. 

Az agrárpolitika különféle cselekvési területeket ölel fel. Az állami jelenlétnek két fő 

összetevője van. Az első, a mezőgazdaság hatékonyságának javítására összpontosít, a 

piaci kudarcok korrigálásával, a közjószágok előállításával és fenntartásával, illetve a 

gazdálkodás kereteinek kijelölésével és folyamatos alakításával. Az állami jelenlét 
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második összetevője a nemzetgazdasági jövedelmeknek a mezőgazdaságból élők részére 

előnyös újraelosztását foglalja magába. Az eddigi agrárpolitikai gyakorlat alapján az 

államnak a jövedelmeknek átcsoportosításában betöltött szerepe a hangsúlyosabb. Az 

Európai Unióban közösségi szinten az állami szerepvállalást a Közös Agrárpolitika 

jeleníti meg. A Közös Agrárpolitika szerteágazó szabályozási keretet teremt az agrárium 

szereplői számára. A CAP eddigi gyakorlata is azt bizonyítja, hogy közösségi szinten is 

az újraelosztás szempontjai a meghatározóak. A kilencvenes években a vidékfejlesztési 

programok révén történt némi arányeltolódás a mezőgazdaság hatékonyságának a 

javítására, de a piacszabályozás elődlegessége nem kérdőjeleződött meg. 

Az állam nemcsak az Unió szintjén, hanem a nemzetállamok keretében is 

beavatkozik a mezőgazdaságba. Az egyes kormányzatoknak számottevő mozgásterük 

van elsősorban az intézményi rendszer kiépítésében és fejlesztésében, a gazdaságok 

működési feltételeinek kialakításában. Másként mondva, az állam nemzeti szinten 

jelentős szerepet játszik a piaci kudarcok ellensúlyozásában, a közjószágok 

előállításában és az externáliák kezelésében.  

A mezőgazdaságba történő szerteágazó állami beavatkozás ellenére az állam nem 

vállal szerepet a mezőgazdasági termelésben, vagyis az állam, mint gazdálkodó nem 

jelenik meg. Az EU tagországokban nem működnek állami tulajdonú agrártársaságok 

sem. Az állam közvetlen agráriumbeli szerepvállalása más területeken jelenik meg. Így 

az erdőtulajdon, az erdőkezelés és erdőművelés esetében, amelyet az magyaráz, hogy az 

erdők, a táj és a környezet védelme olyan feladat, amely pusztán piaci úton nem oldható 

meg, illetve történeti fejlődés eredményeképp korábbi királyi birtokok, nem művelt 
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magánerdők, a magánszektor számára nem vonzó gyengébb minőségű erdők tulajdona 

és kezelése az államra maradt.  

Az is előfordul, hogy az állam a mezőgazdasági inputpiacokon vállal szerepet, a 

termelésben, az ármeghatározásban és a forgalmi pályák megszervezésében. Ez azonban 

kivételes eset, amellyel gyenge hatékonysága és magas támogatásigénye miatt 

felhagytak.  

Az állam az Európai Unió legtöbb tagállamában rendelkezik földtulajdonnal, részt 

vesz a földbérletben és aktív a jelenléte a földpiacon. De a földön üzletszerű 

gazdálkodással nem foglalkozik. Az efféle állami földpiaci jelenlétet birtokpolitikai, 

birtokszerkezeti, birtokformálási, üzemstruktúra politikai, tájmegőrzési okok 

magyarázzák. Néhány sajátos esetben, így például oktatási és kutatási céllal állami 

földön állami intézményekben folyik gazdálkodás, de nem elsősorban üzleti céllal. Meg 

kell még említeni, hogy például folyók, lőterek, infrastrukturális létesítmények 

környezete, azok megfelelő működése érdekében gyakran állami tulajdonban van. 

Az állam közvetett szerepvállalása az agráriumban fontos tényező az oktatásban, 

tanácsadásban, továbbképzésben, a K+F tevékenység szervezésében, a 

környezetvédelmi problémák megoldásában, a kollektív marketing segítésében. 

Az Európai Unió országainak tapasztalatait áttekintve kitűnik, hogy ott nem 

működnek állami tulajdonú agrártársaságok. Ez nem zárja ki azt, hogy Magyarországon 

ilyenek legyenek. Egyúttal mégis arra hívja fel a hazai döntéshozók figyelmét, hogy az 

állami szerepvállalás Unióban szokásos területeinek számbavételével a magyar 

agrártársaságok fennmaradását indokló megfontolásokat célszerű újra gondolni. 
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Felvetődik, hogy az uniós tapasztalatok és a hazai gyakorlat alapján (a helyi és az egyes 

társaságok sajátosságait mérlegre téve) milyen jövője legyen az állami 

agrártársaságoknak. Melyek azok a tevékenységek, amelyek állami keretek között 

folytathatók, és melyek azok a területek, ahol az állami szerepvállalás szűkítése vagy 

megszüntetése indokolt. 
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