
STANKOVICS PETRA

Konferencia korunk földkérdéséről Tanka Endre 
monográfiája alapján (Földrablások a világban és 
magyar földvédelem)

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont 2018. november 30-án Tanka 
Endre: Korunk földkérdése, létünk a tét – Földrablások a világban és magyar földvéde-
lem – című új könyvének bemutatására (magánkiadás, 4 Pont Nyomda Kft., Eger, 2018, 
286 o.) A rendezvényhez egy kisebb konferencia kapcsolódott, amelyen a földügyben 
jártas, néhány ismert kutató korreferátumban fejtette ki álláspontját a könyv főbb témá-
iban. Mivel a globális tőke földrablásainak kérdésköre és következményei a nemzetál-
lamok földvédelmi stratégiájának kiépítését a legújabb kori civilizációs világválságban 
döntően meghatározzák, ugyanakkor ez az alaptény mindeddig kiesett a hazai kutatások 
látószögéből, a szerző kutatási eredményei e terepen hézagpótlók.

A házigazda, Bándi Gyula professzor, a jövő nemzedékek szószólója a megnyitóban 
hangsúlyozta, hogy a fenntartható fejlődés talajaink védelmével kezdődik. E téren a 
szerző felvetései közvetlen folytatását jelentik az ombudsman 2016. évi talajvédelmi 
állásfoglalás-csomagjának, amit a földvédelem új intézményrendszerének a könyvben 
kimunkált javaslatai tesznek teljessé.

Tanka Endre professor emeritus (Károli Gáspár Református Egyetem) előadásában 
kiemelte, hogy az egész világra kiterjedő földrablások a tőke globális uralmi rendjének a 
21. századi, új jelenségei. A tőke minden korszakban mohó nyomulással megszerezte és 
ma is elsajátítja az uralmához szükséges emberi, természeti és egyéb erőforrásokat. Az 
eredeti tőkefelhalmozás folyamatát a közgazdaságtan a 16. századtól elemzi. Már Max 
Weber jelzi: a szervezett tőkehatalom birtokosa a legtipikusabb és a legerősebb elsajátító 
valamennyi piaci szereplő között, mert a piac feletti és a politikai uralom megszerzé-
sével az egész társadalmat ellenőrzése alá kívánja vonni, így válik a világtörténelmet 
formáló erővé.

Ebben az elsajátítási folyamatban a globális tőkeerő paradigmaváltáshoz érkezett: az 
egész világot leigázó új világrendet (NWO <> new world order) hoz létre, amelynek 
fontos pillére a világélelmezés tőkés monopóliuma, amit csak a saját erőforrásaival 
működtethet. Az intézményi uralom eszköztára közismert. (Például az iparszerű me-
zőgazdasági nagyüzem kizárólagossága, az élelemtermelés és -forgalmazás termék-
pályáinak tőketulajdona, a génmódosított növénytermesztés és a hormonkezelt állatok 
tenyésztésének kiterjesztése stb.) A tőkeszerveződés ezért arra kényszerül, hogy a saját 
és egyetlen döntési központjába sűrítse az élet fenntartásához és újratermeléséhez szük-
séges, alapvető javakról és erőforrásokról való rendelkezést. Ezek közt legfontosabb a 
föld, az édesvízkészletek és a helyi energiaforrások kizárólagos birtoklása, amin a tőke 
nem osztozhat a helyi közösségekkel. A 21. század elején emiatt indult meg a világtőke 
új elsajátítási háborúja, a földrablás (land grabbing), avagy – amint a Világbank neve-
zi – a földroham (land rush). Ez átgázol a helyi népesség alapvető emberi jogain (akár 
fizikai megsemmisítésük árán is, a földműveseket elűzi földjeikről, otthonaikból) és 
a helyi közösségeket megfosztja létfeltételeiktől, nyers erőszakkal megszerzi nemcsak 
a földjüket, hanem az ahhoz kötődő minden erőforrásukat. Tudományos bizonyosság: a 
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21. században a globális földügy lényege már nem az, hogy egy adott állam az állam-
területének földjére milyen szabályozókat alkalmaz a földtulajdon, a földhasználat és 
a földvédelem terén. A földügy mai kulcsa, fő mozgatója és uralmi lényege egyrészt a 
tőke világhatalmi szerkezetmozgásából eredő, új minőségű tőkés földrablás, másrészt 
az ellenerők ezzel szemben fellépő önvédelme. Az utóbbiak széles köre a spontán ellen-
állástól és az éhséglázadásokon át a nemzetközi mozgalmakig (La Vía Campesina <> 
a „paraszti út”, a WTO elleni fellépés: Nyéléni Nyilatkozat), továbbá a FAO és az EU 
jogi fellépéséig terjed.

A szerző vázlatosan jelezte, hogy a földrablás miképp illeszkedik az NWO építési 
folyamatába. Ennek meghatározó eleme a legújabb kori civilizáció – pusztulással is fe-
nyegető – világválsága, az uniós integráción belül a tőkeszabadság korlátlan intézményi 
uralmának megszilárdítása és a hat évtizedes folyamatban a tagállamok szuverenitásá-
nak felszámolása, ami három történelmi szakaszban kiterjed az állam földre fennállt, 
garantált önrendelkezésének a megszűntetésére is. A földrablás ökológiai és társadalmi–
gazdasági értelemben egyaránt átfogó kategória: kiterjed a földhöz kapcsolódó más ter-
mészeti erőforrásokra, az egész természeti környezetre és átfogja a tőke uralta termelési 
viszonyt, sőt elszenvedőinek döntő életviszonyait is. Lényeges ismérve a sajátos jogi 
minősége: mivel a közösség és az egyén földhöz fűződő jogait sajátítja el, durván sérti a 
nemzetközi jog alapnormáit, melyeket az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az EU 
Alapjogi Chartája szavatol. A nagybirtokrendszer történelmi újjászületését hozza, ami 
– a földműves tulajdonának megsemmisítése és durva kizsákmányolása miatt – önma-
gában is társadalmi negatívum.

A tőke ellenérdekeltsége miatt a földrablások mértéke nem ismert, azt csak eltérő szak-
értői becslések jelzik. A 2011. évi – nem cáfolható – adatai így is figyelemre méltóak: 
227 millió hektárt értek el, ami túlnő az EU termőterületén. (Az utóbbi 184 millió ha.) Az 
előző számban nem szerepel az orosz és az ukrán földrablások jelentős aránya. Tipikus 
terepe Afrika (amelyre a földrablások 60%-a jut, ami önmagában gazdasági magyarázata 
az Európára zúdított, migrációs népvándorlási hullámoknak), továbbá Latin-Amerika és 
Délkelet-Ázsia. Ezekkel lényegében egyező gyökerűek Kelet-Európában a jogállami föld-
reformokkal álcázott, egyes földrablások is. (Lásd Ukrajnát és Oroszországot.) Az EU már 
a FAO 2012. évi önkéntes birtokpolitikai irányelveinek kimunkálásában sürgette a földrab-
lások visszaszorításának és az általuk kiváltott jogsértések orvoslásának az igényét. Az EP 
Emberi jogi Albizottsága 2016-ban jelezte: az EU közösségi politikái elősegítik a földrab-
lásokat, s emiatt felülvizsgálatra szorulnak, továbbá az emberi jogvédelem követelményeit 
be kell építeni az EU összes nemzetközi szerződésébe. Az Európai Parlament 2017. április 
27-i állásfoglalása pedig rámutat: az EU birtokszerkezetében az iparszerű nagybirtok túl-
súlyát vissza kell szorítani, mert az a fenntarthatóság és az élelmezésbiztonság kerékkötő-
je. Az EU törekvései azon törnek meg, hogy nincs jogi kötőerejük – nem kötelezőek, csak 
ajánlások –, így a tőkehatalom a „puha jogot” semmibe veszi.

Egy uniós tagállam a földrablásokkal szemben az intézményvédelmet leghatékonyabban 
a közérdekű talaj- és földvédelmi rendszerével alapozhatja meg. Ez kizárólagos tagállami 
hatáskör, amit az uniós szabályozók nem csorbíthatnak. A világtőke elvakult önzése, hatalmi 
és profitéhsége gyorsítja az ökológiai katasztrófát, ami a termőtalajok végzetes pusztulásá-
ra vezethet. Ha a közhatalom ezt nem állítja meg, úgy hazánkban – hasonlóan a világ más 
országaihoz – 60 év múlva már nem lesz termőföld, az élelmezésbiztonságunk megszűnik.

A szerző a földpolitikai döntéshozó részére ezért dolgozott ki – koncepciókban és új 
rendező elvekben, olykor normaszöveg-javaslatokban is megfogalmazott – földvédelmi 
stratégiát. Az előadás ebből egy új javaslatot emelt ki: a föld művelésből való végleges 
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kivonását annak jogosultja, a tőkeberuházó javára a jog nem tekintheti jogszerű tevékeny-
ségnek, hanem azt jogellenes károkozásnak kell minősítenie és az ügyletre az ebből eredő 
jogkövetkezményeket kell alkalmaznia. Mégpedig amiatt, mert ez a földkivonás (nem 
élelmezési célú talajfedés és a föld ingatlanná átsorolása) a talaj élővilágát, az edafont 
(humuszt) végleg megsemmisíti. A talaj – mint természeti elem – beruházási célú meg-
semmisítése – hasonlóan a természet- és környezetpusztítás mai jogi megítéléséhez – attól 
függetlenül jogellenes károkozás, hogy a közigazgatási szerv azt engedélyezte. Ezért beáll 
a beruházó kármegelőzési és kárenyhítő felelőssége, ami – mivel a károkozás előtti, erede-
ti állapot helyreállítása fogalmi szinten kizárt – abban csapódik le, hogy a természetközeli 
állapot visszaállítása címén a kivont föld értékét, valós piaci árát és a társadalmi haszná-
lati értékét egyaránt köteles megtéríteni. (Az utóbbi kiterjed a talaj ökológiai értékképző 
elemeire, illetve a visszahagyott földterület és a táj esetleges ökológiai értékveszteségének 
a számszerűsítésére, sőt annak a vagyoni és nem vagyoni kárnak a rögzítésére is, ami a 
földkivonással a társadalmat, különösen pedig a helyi közösséget éri.) Mivel – a földvé-
delmi járulék mai, jelképesnek tekinthető mértékéhez képest – a tőkeberuházó nyereségét 
a földkivonás ára jórészt elvonná, a beruházó kénytelen a földkivonással felhagyni és in-
gatlanfejlesztését eleve a barnamezős és rozsdaterületekre tervezni.

A konferencia második részében a korreferátumok a magyar talaj- és földvédelem 
drámai sorskérdéséről, a gyökeres fordulat intézményi követelményeiről szóltak. A nap 
folyamán öt szakmai hozzászólás hangzott el, elsőként Kurucz Mihály tanszékve-
zetőt (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar) hallgathattuk meg. Előadásában méltatta 
a könyv hézagpótló jellegét, melyben a szerző a földrablások filozófiai hátterét is 
bemutatandó az embert három szemszögből ábrázolja, ezek a homo oeconomicus, 
mint a közgazdaságtani ember modellje: individualista, a saját hasznát keresi, senki 
mással nem törődik, míg a homo socialis a közösségi ember, akinek célja, hogy meg-
feleljen közössége elvárásainak, normáinak. A harmadik emberkép a homo naturalis 
a természeti ember, aki még együtt él a környezettel. Az előadó hangsúlyozta, hogy 
a világban jelenleg zajló földrablás oka, hogy az ember mint homo oeconomicus 
viszonyul a természethez, ezért felszámolja a létfeltételeit biztosító természeti erő-
forrásokat, így a talajt elveszítve ezzel a környezeti biztonságot és az olyan alapvető 
emberi jogot, mint az élelmezésbiztonság. Nemzetközi jogi példákat hozva kiemel-
te, hogy a jövőben a föld nem lehet tőkejószág, és meg kell jelennie a természet és 
környezet el nem ismert jogalanyiságának, biztosítva ezzel a talaj sokrétű funkciói-
nak megfelelő szabályozást.

A második előadást Tóth Gergely tanszékvezető (Pannon Egyetem Georgikon 
Kar) és tudományos tanácsadó (MTA Agrártudományi Kutatóközpont) tartotta. 
Előadásában a talaj multifunkcionalitására és a talajt érintő legnagyobb problémára, 
a talajfedésre hívta fel a figyelmet. Ugyanis Magyarországon az utóbbi évtizedek-
ben a mezőgazdasági terület jelentősen csökkent, míg a művelés alól kivett területek 
(pl. települések, ipari létesítmények, utak, hulladékelhelyezés területe) folyamato-
san növekedtek. Az épületek, építmények, burkolt felületek területfoglalása miatt 
nagyon jelentős a termőtalaj megsemmisülése. Napjainkra olyan állapot alakult ki, 
hogy nagyjából azonos mértékben van jelen az ökológiailag értékes elemekből álló 
terület és az ökológiai szempontból jellemzően kevésbé értékes, vagy ember által 
jelentősen átalakított térhálózat. Előadásában kiemelte, hogy bár Magyarország 
lakossága fogy, a mezőgazdasági terület nagyobb arányú csökkenése miatt egyre 
kisebb az egy főre jutó, hasznosítható mezőgazdasági terület.
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Tóth Gergely előadását Hetesi Zsolt tudományos főmunkatárs (Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézete) szakmai beszámolója követte. 
Az előadó jelezte, hogy a Kárpát-medence éghajlata melegebbre fordul, a szélsőségek 
pedig növekednek. A csapadék éves eloszlása és intenzitása szintén kedvezőtlen irányba 
változik, így ehhez a mezőgazdaságnak alkalmazkodni kell és csökkenteni kell az üveg-
házhatású gázok kibocsátását. A mezőgazdasági művelés gépiesítése mélyebb és gyako-
ribb talajmozgatást hozott magával. A forgatás miatt a bomló szerves anyag a légkörbe 
jut, ami jelentősen hozzájárul a mezőgazdasági eredetű CO2 kibocsátáshoz. A kutató 
szerint a mezőgazdaságnak át kellene térnie az egyik legtöbb előnyt egyesítő módszerre, 
a talaj forgatás nélküli, takarásos művelésre. Ezt a módszert az USA-ban számos farmon 
évtizedek óta sikerrel alkalmazzák. Az előadó kiemelte, hogy a kedvező ökológiai hatá-
sok mellett a talajmozgatás elmaradása csökkenti a gazdálkodók költségeit.

Pump Judit vezető főtanácsos (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) előadásának 
alapját a jövő nemzedékek szószólójának a talaj védelméről szóló 2016. évi elvi ál-
lásfoglalása adta. Az állásfoglalás a legsürgetőbb talajvédelmi intézkedéseket foglalja 
össze 15 pontban, melyeket a talajvagyon megőrzése érdekében mielőbb foganatosítani 
kell. Az előadó arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyarország talajvagyonának megőr-
zésével kapcsolatos első általános kihívás az, hogy megállítsuk a mennyiségi fogyását, 
minőségi romlását, ezáltal megőrizzük a talaj multifunkcionalitását és az egyes funkciók 
ellátására való képességét. Pump Judit korreferátumában azt is értékelte, hogy 2016 óta 
a 15 pontot végignézve milyen eredmények, változások születtek. Ezek közt szerepelt 
a talajfedés megállítása a városokban, a zöldmezős helyett a barnamezős beruházások 
támogatása, illetve a talajminőséget figyelő rendszerháló kiépítése.

Az előadássorozatot Fidrich Róbert programvezető (Magyar Természetvédők 
Szövetsége) zárta. Beszámolójában statisztikai adatokkal, konkrét példákkal jellemezte 
a földrablások nemzetközi térben zajló jelenségeit és kiemelte, hogy az új könyv egye-
dülálló módon feltárja a földrablások hátterének folyamatát, öntörvényeit, mozgatóit, 
szerkezeti és intézményi sajátságait.

A könyvbemutató és a hozzá kötődő szakmai konferencia fő hozadéka, hogy a tár-
sadalom és a földpolitikai döntéshozó figyelmét egyaránt felhívja a hazai földvédelem 
meg nem kerülhető létkérdéseire és ezzel a megmaradásunkat szolgáló, közcélú cselek-
vésre mozgósít.

(Tanka Endre: Korunk földkérdése, létünk a tét. Földrablások a világban és magyar föld-
védelem. Eger, 2018, magánkiadás, 286 p.)
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