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• A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac.

• Olyan fejlesztések és beruházások szükségesek, amelyek lehetővé teszik, hogy

jó minőségű, egészséges magyar élelmiszerrel lehessen ellátni a hazai piacot.

• sok kis- és közepes méretű birtokra épülő,

• változatos termékszerkezetűmezőgazdaság

- munkahely

- utánpótlás a fiatal gazdák számára
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Ennek érdekében a Kormány 2010-ben meghirdette a „Földet a Gazdáknak
Program”-ot, melynek keretében:

• a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) és

• a nemzeti park igazgatóságok nyilvános pályázat útján adnak haszonbérbe

állami termőföldeket.

• 2010 óta eddig összesen több, mint 250.000 hektárt. Az állami földet bérlők

száma 2010 óta mintegy 600-ról 6000 fölé emelkedett.
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• a nagyüzemek arányának visszaszorítása

• nagyüzemek által használt állami földek méretének csökkentése

Célok

• nagyüzemek által használt állami földek méretének csökkentése

• az állami földterületekhez történő széleskörű hozzáférés biztosítása

• a helyben lakó, állattartást vállaló földművesek támogatása
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• családi gazdaságok kialakítása és megerősítése;

• a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elősegítése;

A főbb földbirtok-politikai irányelvek: 

• az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges föld biztosítása;

• a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának

elősegítése;

• pályakezdő agrárvállalkozók és mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú

végzettséggel rendelkezők támogatása; stb.

/Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény/
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A Földforgalmi törvény szerint:

o a fiatal földműves az a földműves, aki az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog

gyakorlása időpontjában elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

o a pályakezdő gazdálkodó:

� 16. életévét betöltötte,

� Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik,

� nem rendelkezik az EU-ban, EGT részes államban föld tulajdonjogával,

� mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik.

7



A Kormányzat kiemelt célja a fiatal gazdák támogatása

Jól megfigyelhető, hogy a fiatal gazdák előnyt élveznek a pályázati elbírálás
alkalmával, ugyanis az értékelési szempontrendszerben több ponttal
honorálják a fiatal földművest, illetve a pályakezdő gazdálkodót.honorálják a fiatal földművest, illetve a pályakezdő gazdálkodót.

A pályázatok elbírálásához a VM utasítás mellékletei nyújtanak segítséget azáltal,

hogy az értékelési szempontokhoz rendelik az elérhető pontszámokat
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Haszonbérleti pályázatok eredményei 2010-2014  között

Az NFA folyamatosan nyilvántartja az állami földek hasznosításának

eredményeit, ezekből rendszeres statisztikai kimutatásokat készít, melyek

igazolják:

• a Földet a gazdáknak program célkitűzései megvalósításának előrehaladását,• a Földet a gazdáknak program célkitűzései megvalósításának előrehaladását,

• az agráriumban 2010 óta a földek ésszerű hasznosítása terén elért

eredményeket,

• a Kormány azon célkitűzéseit, hogy minél több állami föld legyen a magyar

állampolgárok számára elérhető, hasznosítható.
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A Fiatal gazdák részvétele a pályázatokban 2010-2014 között
Pályázatok száma

Megye

Benyújtott pályázatok száma 1 birtoktestre átlagosan 

benyújtott pályázatok 

számaÖsszesen Ebből Fiatal mg. termelő Fiatal mg. termelő

db db % db

Bács-Kiskun 1 466 141 9,62 3,27

Baranya 1 359 182 13,39 4,84

Békés 2 342 197 8,41 3,51

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 258 94 7,47 2,58

Csongrád 1 703 193 11,33 3,62

Fejér 895 55 6,15 3,87

Győr-Moson-Sopron 522 75 14,37 3,70

Hajdú-Bihar 1 089 227 20,84 5,14

Heves 492 59 11,99 1,80

Jász-Nagykun-Szolnok 2 170 102 4,70 2,55

Komárom-Esztergom 1 063 135 12,70 6,25

Nógrád 320 22 6,88 1,90

Pest 885 134 15,14 2,44

Somogy 1 821 213 11,70 6,26

Szabolcs-Szatmár-Bereg 608 86 14,14 5,68

Tolna 697 59 8,46 4,03

Vas 325 57 17,54 3,28

Veszprém 664 76 11,45 3,12

Zala 385 76 19,74 3,38

Összesen 20 064 2 183 10,88 3,48
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A nemzeti park igazgatóságok termőföld hasznosítása

A 10 nemzeti park igazgatóság 2010 és 2014 között összesen mintegy 130 ezer

hektár területet adott haszonbérbe.

A 10 nemzeti park összesen 2121 birtoktestet hirdetett meg, melyből 1865A 10 nemzeti park összesen 2121 birtoktestet hirdetett meg, melyből 1865

birtoktestre érkezett eredményes pályázat, illetve haszonbérleti szerződés 1639

birtoktest vonatkozásában került megkötésre.

A megkötött haszonbérleti szerződések a 10 nemzeti park igazgatóság mintegy

51.000 hektárnyi területét érintették.
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Nemzeti park igazgatósági pályázatokon nyertes fiatal gazdák és 40 év alatti pályázók aránya
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Megye
Nyertes természetes 

személyek (db)

Nyertes fiatal 

gazdák (db)

Nyertes 40 év 

alatti gazdák (db)

Nyertes jogi 

személyek (db)

Bács-Kiskun 180 53 60 0

Baranya 8 1 4 0

Békés 163 45 73 0

Borsod-Abaúj-Zemplén 112 24 46 7

Csongrád 104 11 13 3

Fejér 6 2 5 1

Győr-Moson-Sopron 6 1 0 0

Nemzeti park igazgatóságok 
által meghirdetett területek 

nyertes pályázói 

Hajdú-Bihar 594 93 0 43

Heves 24 4 10 0

Jász-Nagykun-Szolnok 103 34 24 2

Komárom-Esztergom 1 0 0 0

Nógrád 13 2 4 0

Pest 6 2 2 0

Somogy 46 6 11 0

Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 7 7 1

Tolna 25 5 1 0

Vas 2 0 2 0

Veszprém 27 5 15 1

Zala 11 0 3 0

Összesen 1442 295 280 58
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A már megkezdett, és jól kitaposott úton tovább haladva a Kormány 2014 és 2018 között

is folytatni kívánja az állami földterületek haszonbérleti pályázatok útján történő

hasznosítását.

Emellett:

A jövő 

Emellett:

• új programokat tervezünk a fiatal gazdák részére Nemzeti Földalapba tartozó

ültevények (gyümölcsösök, szőlők) kapcsán;

• az osztatlan közös tulajdonban álló, részben állami tulajdonú földek szakszerű és

tartós hasznosítási lehetőségeit kívánjuk biztosítani.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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