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A kutatásról 

 ELTE TáTK Humánökológia 

mesterképzési szak hallgatói, 

2015. tavasz 

 Cél: a botrányos földbérleti 

pályázatok mögé látni 

 Forráselemzés 

 17 félig strukturált (mély)interjú 

 Nem reprezentatív! 

 „Nyertes”, „vesztes”, kis és nagy 

gazdák, „műkörmös”,  helyi 

krónikás, volt BNPI igazgató, 

tájvédelmi őr 

 BNPI helyett FM válaszolt 
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A Borsodi Mezőség az 1780-as katonai 

felmérés térképén 

Forrás: Előzmények, amelyek 

elsivárosították a terület élővilágát - 

BNPI, Duska József igazgató; 

LlFE03ENV/H/000291 projekt 



A folyószabályozás és hatásai  

A Csincse-övcsatorna Mezőnagymihály alatt 

Térkép forrása: Duska József előadása 

 Tisza menti töltés: 1939 

 Bükkből érkező patakok elterelése  

 Belvíz elvezető csatornarendszer 

 A terület szárazzá vált az 1970-es évekre 

 Mocsarak, vizes élőhelyek jórészt eltűntek 

 Legelők vízutánpótlása romlik/megszűnik 

 Mozaikos, ártéri gazdálkodás eltűnik 

 Gyenge minőségű szántók 

 Közösségi együttműködés szétesik  

 TSZ 

 



Társadalmi-gazdasági helyzet 

 Mezőcsáti Kistérség: 7. leghátrányosabb 
helyzetű az országban (2010) 

 Munkanélküliség: 20% (orsz.: 9%), 
foglakoztatottság: 38,6% (orsz.: 46,8% - 2009) 

 Közfoglalkoztatás: országos átlag feletti 
(Ároktő: 165/1000 fő - MTA TK, 2013) 

 Munkalehetőség minimális: közfoglalkoztatás, 
önkormányzat, nagyüzemek („modern 
rabszolgatartás”), helyi szolgáltatások, gazdálkodás 
(8-20 idősödő gazda / település) 

 Elvándorlás: Budapest, külföld; elöregedés 

 Országos átlag feletti cigány népesség: 9,4% 
(2010, KSH), 

 Gyerekek 34,8%-a cigány (MTA TK, 2013) 
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Települések szegénységi kockázata 

(MTA RKK, 2008) 
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Települések szegénységi kockázata 

(MTA RKK, 2008) 
Kiút: csak a helyi erőforrások helyiek 

általi használata lehet! 

 



Tájhasználat 

 Rendszerváltás után: TSZ-ek felbomlása, kárpótlás, 
„privatizáció” 

 Mariano Kft. 4200 ha,  1995-2011 

 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet  

 1989-től védett, ma 18.000 ha 

 Helyi koordináció segítette a BNPI területszerzését 

 Birka, tejelő marha → húsmarha (2003/2005) 

 2002:  AKG (túzok) 

 2005:  Területalapú támogatások 

 A támogatások megjelenéséig a föld értéke 
alacsony, utána óriási versengés 

 Ma már jobbára csak bérelni lehet 



A gazdák együttműködése (1.) 

 Tájrehabilitáción alapuló vidékfejlesztési 
folyamat: CÖTKÉNY Program (1993-) 

 Borsodi Mezőség Vidékfejlesztési 
Önkormányzati Társulás (1999) 

 Agrár-környezetgazdálkodási Program 
2002-es meghirdetésekor az országos keret 
40%-ára pályáznak sikeresen 

 Mezőcsáti Kistérség (2004) 

 Borsodi Mezőség Gazdakör 

 Kisebb szervezetek, pl. Természetbarát 
Szarvasmarha Legeltetésért Egyesület 

 

 

 



Forrás: Sárvári Attila előadása 



Forrás: Sárvári Attila előadása 

 Élőhelyek 

rehabilitációja 

 Visszatérő fajok 

 Főbb, tervezett 

haszonvételek: 

◦ állattartás 

◦ halászat 

◦ turizmus 

 

 

 



Gazdák együttműködése (2.) 

 Kevés a megbízható gazda / munkaerő 

 Együttműködési típusok: 
◦ egymás gépeinek használata 

◦ közös alkalmazottak 

◦ bérmunka 

◦ pályázatírás 

 „Nyersanyagot” (élő húsmarhát, birkát) adnak 
el olaszoknak, törököknek 

 Nincs közös tároló, feldolgozó 

 Gazdasági kiszolgáltatottság 

 A kicsiknek nincs tartaléka 

 A nagyok önmagában működő gazdaságok 
kiépítésére törekszenek 

 















 Első kör (2011): Gazdakör vitái, 21 falugyűlés 

 BNPI partner a VM utasítására, ügyfélszolgálat 

 Helyiek „osztják” a földet 

 Max. 200 ha, 3 birtoktest, helyben lakás előny 

 Hirtelen visszavonás, igazgató eltávolítása 

 Központosított feltételek 

 Feszültség a retorika és a valóság között 

 Összesen 6 kör, 4 igazgatóváltás 

 Indokolás nélküli visszavonások, újra 

meghirdetések (pályázók költségei!) 

 Hatalom „osztja” a földet 

 

 

Földbérleti pályázatok összehasonlítása 



Földbérleti pályázatok 

összehasonlítása 

Grafikonok, 

táblázat: 

Ángyán J., 

2014 



Földbérleti pályázatok 

összehasonlítása 

Grafikonok, 

táblázat: 

Ángyán J., 

2014 



Földbérleti pályázatok 

összehasonlítása 

Grafikonok, 

táblázat: 

Ángyán J., 

2014 

„Keveseknek sokat, sokaknak keveset” 



Hogyan értékelik a helyiek? 

 Átláthatatlan szempontok szerint 

„osztják” a földet 

 Szubjektív szempontok (40%) 

 Pesti ügyvédi irodák bevonása 

 Politikai kapcsolatok számítanak 

 Kicsik, nagyok kibékíthetetlen ellentéte 

(túlélés vs. pénztermelés) 

 Valamelyest kiegyenlítettebb lesz a 

helyzet 6 pályázati kör után, de a 

feszültségek nem szűntek 

 

 



Hatások a gazdák 

együttműködésére (1.) 

 Az első körben kénytelenek 
együttműködni  

 Késhegyig menő viták árán, de születik egy 
vállalható kompromisszum 

 Úgy érzik, van ráhatásuk a folyamatra 

 Külső erők megállítják, újraírják a szabályokat 

 Nincs ráhatása a helyieknek már 

 A nyertesek számára is sokszor rossz 
helyzetek (távoli földek) 

 Gyerekek legtöbb helyen nem folytatják a 
gazdálkodást 

 

 



Hatások a gazdák 

együttműködésére (2.) 
 Nem tudják hol, mi, mikor lesz meghirdetve 

→ mindenki pályázik mindenre 

 Ésszerűtlen, kaotikus birtokszerkezet 
(szándékosan?) 

 5-10 éves szerződések – komoly fejlesztés 
nem biztos, hogy megtérül 

 A Gazdakör működése formálissá válik 

 Nagyok és kicsik párbeszéde megszűnik 

 Aki távol nyer területet: konfliktusokba kerül 

 Nyertesek: zsarolhatók 

 Vesztesek:  ha nem beszélek, hátha később 
nyerek – HALLGATÁS  

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


