A gyepgazthilkodeis agnirgazdaseigt szerepe a tulajdortvalitozis szeirtszogaril
Lovaszl Csaba
A legeMitertiletek ItasznositAsa evezredes :tiara tekint vissza, itiszen a legeiteteses
Allattart5s az emberis6c ta•t€neteben mindvegig Inegiiit5roz6.

A &bus sz5razfoidteriitetenek mindeissze 22 %-a aikaimas eleltniszertermelesre, s
ennek fele csak nagyon nagy riforditas 5rin, Egy mindossze a sz5razfoldteriliet 9 %
az, arnely alkalmas nagytornegri elebniszere166111tisra.
Magyarorszeig axon keves Allainok ktize tartozik, aiml az orszgg terilletenek tbbb,
mint 70 To a az eli5z6ekben ismertetett ereliniszertenueles s•empontiA1)61
legertekesebb 9 %--ha tartozik.
-

Fold lakossiga az 5 milliArdos batiirt mar tfillepte es az ezrecifordulOra 6,5
minird 16 prognosztiat, A lakossAgnak tnintegy 75 %-a el a fej145(16 orszagokban,
61 aciadik, bogy az elefiniszerek iranti igeny a vila`gban fokozodni fog, egyreszt
Ebb
nepesseg novekedese, tnAsreszt az egy f6re jut6 faj!agos fogyasztas emelkeciese
A

rniatt.

a Rio' Kornyezetvedelmi Konferencia megfogalmazta a
fenntartbato fejlf5des filozofialat, melynek Ienyege, bogy az adott terilleten
ilosszabb scion keresztiii termeles folytathato, mez6ga zdas5gi term ere's, a
tenneserecitnenyek drasztikus csokkent6se t^elkC 1.
A Stocholmi, maid

A magyar agrargazdasiigban a hagyominyos Itfirom inGvelesi 5g a szanto az
es a gyep egyin5st kicgeszit6 kategOri6k. Azontyan, ha 6szintek akax -unk lenni
magunkhoz ineg keil illapilani, bogy nehez oil a tegel6k helyzete, al of csak
egyetlen nprimadonnra" a sz5nt6t isinerik, a "bonviv..in" ercleik rnellett.
!In
mezeigazclas5gilag hasznosithato tertiletenek mintegy 13 %-a legelo.
Megftelesem szerint a mez6gazdas5g atalakti1lis5t kiivet6en az allattenyesztesi
szerkezettinkben az abrakrogyaszto 5gazatok hosszil tivon kotnoty szerepet kell,
[tom, itapjanak. Ez a kerdes szorosan fisszertigg a legeL5k tigy&ei, hiszen a legeb5
nernesak takarrnAnyforr5s, hanein eiette•e is az Alintoknak. A sz5mtalan
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gy6gyitatils6 noveny segiti egeszsegOk meerzeset, a friss leveg6n val6
•
termeszetes mozgis, edzi az
Tudominyos megfigyelesek bizonyitj6k, bogy a j6 legel6 kivalt% feherjeforras
ugyanakkor az 611attal optim5lisan terheit lege16 fokozatosam !avid. Szinte
hihetetlen, de tuctomlnyos publikki6k bizonyftjak, hogy terrnesetes gyepeiben
rnintegy 500 novnyfaj talithat6, ermek kozel fete gy6gyn6v&w.
A legel6k a tortenelern legkilionbsebb rnozgatai, Nagy kerdes vajon, hogyan atakut

az

ezereves magyar tOrtenelern, ha a honfoglal5skor elcideink azonnaf sz5nt6fOldi

mriveleshe fognak, var6szinaleg elsi5pri 61<et az .nradat, mely 1000 6vvel ezet6tt
Kelet KapujAban nem tfirte meg es legytirte az egylie!yben Sakti nepeket.
Szerepet Otszottak a torteneteben is szinte eszrevettenett ineghcitdroz6 szerepet
hitszottak legel6k. Franciaorsz5gban a XIV, sz5zad mdsodik felebnn tavarg6sok

es parasztlgizadii5ok diittak, es ezekben az id6szakokban a legrte.: erteke az 61
korban fetisiz5lt szAnto erteket messze rneghatadta, de ugy ► nezt a kepet litjuk
kirajzolodni a nagy Francia Forradatorn idejen is. A franria paraszts5g a lege16t,
mint niavelesi gat egesz tortenettne saran nagy becsben tartotta es iartja ma is,
Ezt rnutatja a francia kibizmondzis bolcsessege, met) , szerint: "akinek szen5ja van,
annak kenyere is van".
TortenehnOnk

saran

nern

minden

korban

Iehettiink

biiszkek

legel6gazdilkodasunkra.

liar Konkoly-Tege Sardor megallapitotta: "Az Sllattenyesztes tulajdonkeppen
felepitnteny, a takarminytettnesztes az at.aptat, eddig ittlahan 6formin csak
mikozben
felepftrnennyel tor6dttink, azt igyekeztiink mine tlikeIetescbb€
meglehetr5sen elhanyagoltuk az alapzatot."
A gyepigazat a niagyar tnez6gazdasfig hosszCi id6k Eta egyik legelmaradottabb
terulete. Ketsegtelen, hogy a gyepek kedvez6tlen terrn6helyi adottsiga, a
szeszelyes csapadekniegoszlis es rneg szamos tenyez6 a hozamokat kedvezollentil
befoly6solj5k.
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A koral3bi kozbirtokossgi legel6ket az Ram terites nelkiil a kollektivizfil5st
kovetoen a szovetkezetek es az inami gazdasa - gok tWajdon5ha adta es a kozsegi
fillattartak reszere ezeknek a gazdasigoknak kellett biztositani a
leheti5seget.

!ege I tetes

f-Tazi-ink .,*-yepteri.itete a meze5gazdas5gilag mavdt teriiIct 20 0/6-6( teszt kt ez
mintegy 1 millio 200 ezer ha terulet. Az eltrat 6vhen a gyeptethlet kalbrihjoz6
okok miatt mintegy 60 ezer ha-vat csnkkent, es az elmIllt 80 evhen k5zel 800 ezer
ha-rat !ett kevesebh, Ennek egyik fontos oka, logy a legjobb talajmilvelesi
gyepeink szint5 mliveresbe keriiltek.
,

A nagyiizemek tulajdon5ban, tlletve haszn5latAban levo gyepek egy reszet
gyakorlatilag a termel6k nem hasznosit ❑ttAk, illetve a tennolepes gyepteruletek
nakwobb reszere az iiacsony tA'panyagszint es a gyenge tennes5tlag a jelIemz6.
Emiatt a gyepek nbveny6lionifinya meg sots 16 -Ann' valot Nagy tnaga utain. Az
aincsony t5panyagszint 31C111 teszi lelteklve az ertekes novEnyek elszaporockisL,
ineger6sOdeset i itt els5sorban a gyagynovenyre gondolok. Gyepgazd51kodasunk
osszessegehen extenzivnek min5sithet6, atnely donti5en a hozamok begyqtesere
korl .A. tozadott, es saina"tatos modon a magas szinvonalf2 intenziv pepkutat5si
eredrnenyek a gyakorlatban meg rem valtak urafkodavA. Az intenziv gyeptelepites
koltsegei hektgronkent ma mar rnegkozetitik a 45-50 ezer forintot, melybi51 a
koitsegek 80 %-5t a vetlfining es mGtrAgya koltsegei teszik ki.
A nyilvAntartott gyeptethletek tufajclonviszonyainak alakuWa 1990-hen a
1(.5vetkez6 volt:
gaalaslgok:
163 ezer ha
szbvetkezetek
egyeb

956 ezer lra
21 ezer ha
1 140 ezer ha

osszesen:

Az rillatni gazdasAgok Es szovetkezetek tulajdonahan lev -6 gyepterilletek 45 %-a
egyhefOggei 50 ha-nil nagyobbi 35 %-a 10-50 ha kOzatti kiterjedesG, mig 20 %-a az
5 kisebb beekel6datt "szorva- nyg-yep", Az utabbi Ossztethlete 250 ezer ha.
A tulajionviszonyok italakulitsa saran a gyepterilIetnei hirorn tulajdonforma
megjelenesevel kell szAmolnunk:
•

a magintulajdon,
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• linkorm6nyinti tulajdon,
• tart6s 11imi tulajdon (terrneszetvedelmi terilletek,
nernzeti parkok, menesbirtok stb.)
E tulajdonformik koziil a gyepnel az aninyok vdrhatOnn a kovetkez6keppen
alakulnak.
MagAntulajdon

790 elm

Onkorminyzati tulajclon,
(szorviny, Calajvedelmi gyepek)

110 elm

'rartos Miami tulajdon termeszetv&ldmi

160 elm
8n elia

1%,lez5gazda gi It-k

Term6szetes gyepterffieteink, mintegy 60 %-a term6kepes, 40 %-a tniaIved6 gyp
lgy a termaepes gyeprerulete ielenleg haz5nkban 684 ezer ha, nfig 456 ezer pia
ti!ajv6d6 gyeppel rendelkezunk.
Wan elf5arlas tanfria iehetne a term6szetvedelnii teriiletek k6rdese hiszen a
nernzeti parkok s tfljvedehni koczetek gyepterulete az 6sszgyeptertliet 14 itc-a„
a7az 160 ezer ha harimichan,
.5ain§lato mr-xion az

€v-rrzeciekllen a terrnelok a gyeptertletek fejleszteseTe

egyre. kevesehh gondot forditottak.
Egye5. felvete'sek 5ze•int az tinkorminyzatok kez6be kerii115 legel5k, vagy az uljd
Aliki•tott legeltet5 bizottsigok hozzAertei munldival el6rhetei Ienne a gyepek
erliateiturt6 k6pesse:genek moveless. Nern sziiksges, hogy a teriileten osszeffiggo
nagy t5bkik legelokke, hiszen az aprobb szOrv6nyterffieiek is alkalrnasak
lehetnek gazcias5gosan hasznosithata legelok kialakitagra.
Fontns vempont az adott legefolerrilet Allateltart6 Wess6g6nok fneghatiroz5sa,
arniie ma irgir tudom5nyos eszkozok 611nak rendelkezesre. Ili fen t legeld
ffilermeset Es a legeltetett illatcsoport egy napi zbidfa ighiy€t egym5shoz ken
viszonyitani. Termeszetesen ismernOnk ken az adatt gyepterilkt egesz evi zOldfr.1
term6s€1nek itlagos megoszkisit,
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iviagyarorsz5gon is nag-y lehet5segek nyfInak a legela esszerfi haszn5latfira s z
elkovetkezenc145 id5szakban. A legelohasznAlat el rsyei:
1. Kisebb befektetessel lehet az allattenyesztes takanndnyozisit biztosTtani.
2. A piacokon n a kereslet a tenneszetes koriilnienyek lkbzott megtetnielt allati
termekek irant,
3. Revesebb Rategeszsegfig-yi Icockizaita!
nz ilyen AlIattarhis,
VApa
4. Idegenforgaimi es talvedettni. szempontb6l. ategeftereses itts.tsareis
pozitiv iranyba vikortatja.
A ICirpOtlAsi es szOvetkezeti titFrvnyek vegrellajtAsa soran ig4nykent jelentkezett az
egykori un. mkOziegel6k 1 intezmenyenek vissza511115sa. Ez az intezmeny a ket
115bortl kOzati icroben jelentette egyreszt a kOzsegi legeldket, vagyis a telepules s
szemely tulajdon5ban lev6 legel6teraleteket, tnisreszt az un. mintjog
"kozbtrtokossigiii legelo'ket, azaz a legeltetesi tksulatok tulajdonalan 5116
legeloket.
Az 061.)bleket a telepillesi onkorm5nyzatok,

utabbiak letrehoz5sit olyan

legeloterillette[ nern rendelkezo allattartOk szorgairnazz5k, akik ezAltal legeltetesi
e t 6"segh e z kiv n ak hozzijutni.
A ki5ziegeleik int€zrn6nyenek vizsg5latfin5I h5rorn szempontra kell figyelemmel
lenni:
1. A teleptde'si onkonnftnyzat, mint jogi szernely nern alanya a karpotMsnak s
- rpotlfis az 51larn altal az Allampolg5rok, tehAt a tenneszetes
[1157-en a k A
szemelyek k6rpathis-firrol s76i, ezert ilyen 6ton nem jutliatnak hozzi az
ankorrninyzatok azoknak a folcitelrilleteknel4 a tufaidonjoethoz.. amelyek
egykor az adott kt5zsegeke voltak es kes6b1) tulajdonba, tnajd
2,

3.

szavetkezeti baszn5tatba keriiltek,
Az un. gszOvetkezeti 5tmeneti t6rv'elly" ugyanakkor biztositja azt a leliet6sget,
bogy a k5rp6thisf folyamat a.goknak az tulajdonfi
foldterilleteknek a tulajdonjopit, amelyeket iirveresen nern ertekesftettek az
onkorminyzat rnegszerezze.
Az egykori !egei5birtokoss5gi tirsulat tagjai, al<iknek a tirsulati tulajdoniban
glib legeloterilleteken nit liasznalati illeto-segart volt, mint termeszetes
szeJnelyek jogosultak ka'rp6t15sra, ezert amennyiben arra ig6nytiket
\-*tientevleK tennfillbSt1 tki‘n)tIon)ogfvf. iirverEs utj n megszerezbettek.
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A fentiekbol Icovetkezden tehat jelenleg nern 51Inak rendetkezesre o!yan
legeloteri.iletek, melyek kozossegi tulaidonhan voln5nak, s hasznosfilsuk
kfizcelokat szolena.
Addig nmig az OnlobrinAnyzatok a kjrpotMs sor5n fel nem haszndlt dllami
tennr5foldek tulljdonjo&-it niegszerzik szukseges biztosfinni a tenn6folddel nern
renciclkezc5 a'llattartOk szim5ra a kOzcelti legek5teriMeteket 6s pedig oiy rnOdon,
bogy a gyeprnilvelesi *g(i Ingatianna) rendell<ezO tulaidonosokat tulajdonjoguk
niesszernenr5 tisy.tetethen tartIsa rnellett a tOrveny hotetezze a icijr:6I6 Iegeltets
biz.tositisftra, Fnnek leliet 2Z a rnOdia, bogy torieny irja elf-5 bizonyos nagys5g -.1
egybefiiggr5 tettiletek tffinjdonosai r4sz6re, bogy k&eiesek kOztisen gazt.151kodn'i
f'5leg kotelesek bf7Aositani a 1egeltet6si lelietclOget rt legele5 teFilic.1 nem
rent elkezei allattarrOk szeiTrOra
Era meg,old.ris ktsegtelentil koWvozii5t jeient a magintulafflonnoi --taro s -zrA.,--1 - 1

r<md..-!kez(t!... tekiwecellen, a7orillan vri6s pazdas ligi

piarga7da<tgi

er4girene hi. .letint'szet?..sen az Alkotavinyos rencinek megfelei6en
magAnRi!ajdon ke ,zirciek1)151 torytnnv/21 korritozhata, ehhez aonban az szUksegt-s,
imgy

t6iveny pontosan rnegOlnie azt

kozrdeket,

6rc11,421.?).r. ae
1lVeri
:olpintuiliclon korinto7.0t s'ilks€geser, tevei
kOzirrieket a gyepterfiletekkei kapcso[athan csak alapos k61 . i.dtek:nassE.1 lehet
iz-lep'..e16ini. A megoklAs az lehet, 1iripy a legf...ii_lreti.liettel ne.m rendet1kez6
piflci

kor(iime. nyek koz[ tt biztosithark aliatnikoak a legeltetesi lehetelsgel . a

gyepyr5letiel r-ndrIkezei hOnjdonosokka! val6 szal'ad mepillapodis kereteben.
keil

alkotnii

erv6rvi szal -Olyoz;ii nem idegen a magvar agriirjoglian. hiszen legeltet6si
n7f .1}-01r), n ;Hem! meg az CHbereseket a volt 161riesfiri ingattanokon. z n336. evi
itittetov'e lette azt, amit a titirvny i871 -ben rxt f kotelezoleg elafrt nevezetesen,
hogv az fh-heyi legeltrztesi szoigalmat a felciesr rnegveilt5a akkjta, Bogy Vr511
r!
lepdoterLletet cnged
iotficaivg-ts
A legekl)irtrikos,i4igrol sz4516 ibrveny preznbultimOan felietlenill 5z611-11 keN arrol.
VirvEry keret0 ktzi.51t kei] szal , i!yozni egy r€5..e. a kgeleik iras2no-sitAsnak
!zr-!:_71.
legeltees szervezesevei knpcgoiatos feradatoka?..
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A tOrveny
tfirgyi oldaIon kiterjed mindazokra az ingatlannyilvdntartis
szerint gyep inrive1esi 5gban nyilvAntartott legeitetesse1 vagy kasz515ssal
hasznositliat6 ingatlanokra
ide ertve a 15sitott legel6ket is -, melyeken
szovetkezetekn:51 sz616 1992. evi 1. tv, liat5lyba lepeser61 es az Atmeneti
szabfayokr61 sz616 1992. evi II. tv. rendelkezese szerint osztatlan kozos
gazd:Ilkoclast ket1 folywni. Szen16Iyi oldalr61 pcilig a tbrveny-tervezet ltatil +.t
kiterjed azokra a termeszetes es jogi szemMyekre, akiknek tu!aidoniban
(liaszoneivezeteben, hasznAlatfiban) iiyen IegeV; ingat1an van,
Tekintett6 a kdabs tula3don szahAlyaira a InGkodtetes szervezeti keretei kozott
Let meszetesen a tulaidonosok szabadon vilosztltatnak nevezetesen, Bogy
lege16gazcliilkothisi ttirsulatot, szovetkezetet, gazdasfigi t5rsasfigot alapitanak, avagy
a Ptk.-teak a kazbs tutnjdonra irdnyt:116 szab5lyai szerint hasznAlj5k a legel6ket.
A tbnienytervezet ei5k6szTtese, az erintett tirsszervek, a tudomany kepvisel6inek,
az erdekkepviseleti szervek hevon5s5val, az FM feladala.
A tegebaulaiclonosok kOtelezettseget tOrvennyel keg szab51yozni.
Nevezetesen a legeT6tulajclonosok kaiteresek:
1, a legelc5 terOtet tennftepesseget fenntanani,
2. a szfikseges es indoko!t noveny5pol5si Intink5kat elvegezni, vagy
3.

e!vegeztetnl,
a gyepterElletet legeltetessel, vagy lzasz5lissal hasznositani,

A legeliThasznosit5ssal kapcsotatos Onkorm5nyzati feiaclatok a kovetkezelk:
1. a legelc5teroletek kozos Itasznall5nak 1,iztosit4sa,
2, a lege.A haszt-k5lag ret c et el ILc.Wakitiss,
3. a lege1c5terOlette1 near rendelkezo Allattartak legeltetesenek szervezEse.

E feladatok el15tasa erdekeben az onkornAnyzat a te!epuleshez tartozo
Iegel5ingatlanakrol es azok tulajclonosair61 nylva•ntartist kote1es vezetni.
Ugyanakkor az onkonnfinyzat a jegyz6 utjin ellenOrzi, Fogy a lege!6tulajclonosok
legeltet6s tekinteteben felmerii1e3 katelezettsegeiknek eleget tesznek-e.
A legeiorendtart5st onkonninyzati rendeletben kell szab51yozni.

A lege1 rendtart5shan rendelkezni kell:
1. a legeleik haszno,sitAsinak modfival,
2. a lege!tetes feketeleir5I es rencljer61,
3. a legekethetI5 aVatok fajtifir61 es sz5m5r6I,
4. az 5111tok egeszsegiigyi ellenc5rzestvel, valarnint biztosit6sukkal kapcsoiatos
kerdesekr61,
5.
legek5 fel6jitAs5vat es karbantart5siival osszeiligg6 fehdatokr61, valarnint a
talajvedeleturt51.
A legek5rendtartAsr61

57,616 Onkormanyzati reiidelet kiadiisa ek5tt be kell szerezni

• az illeteke5 foldni(veTesiigyi hivatal,
• az ftlEntegeszsegtigyi es elelmiszerelien6tz5
• v'edett tenneszeti teraleten vegzett legeketes eseten a
k8rnyezet-vedeirni hatosAg
egyerterteset,
A tirsuiat a tngoic tubidoniban Mier Orsulati hasznilatiya adott, a legei6teriAttet
kbzbs gazdas5g1 tevekenyseggel Itasznosfto jogi szer irnelyisegti gazdilkodo

Szervezet.
A tag Altai a Orsolat Itasznilat5ba adott legerOterilletn51 a tulaidori
mely tulajdoni illetdseg terrneszeteml
inertaet tirlOsit5 ipzolast kell
lege115tulajdonhoz ipzodik. A tIt!ajdoni

illetc5seg a tulajdonnal egyfltt

forgalomktpes.
A tagok egym5s kOzotti, viiimint a tag es a tirsulat kozotti jogviszonyakra a Ptk.
rencittikezeseit
rnegfe/e16en alkalmazni.
Vrsidatot legalthl) 2 legelo-tulajdonos atapithat. Ha a Iegeh5ttdajdon , )sok szinia 5
re5nel tab!), akkor nem szerzclassel, Itanern abktil6 ki5zgyrilesse! Jon letre
tirstilat.
A

tAtsrdat

szervezetenek,

Infikoclesenek,

alapszal-gilyban kefl megilatarozni.
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Tenneszetesen minden tagot a tulajdoni illet6sEge mertekenek megfeleto szav2zati
jog illeti /neg.
A tAr,wiat tagja lehet birmely terrneszetes vagy jogi szemely, akl legel6tuiajdonnal
rendelkezik. A legelditulajdonos tagrelveten kereimet a t5rsulat nern utasithatja el.
A tarsutati tag togai:
1. reszt vermi a tirsulat tevekenysegeben,
2. igenybe venni a tarsutat szoWitatasait,
3. tulajdona mertekenek megfeleli5en reszesedni a gazdalkod6s eredmenyeb61,
A tArsulati tag kotelessege kiitanosen;
1.

a tuinjdonnan 5116 legelot a ttirsulat liasznAlat6ba adni,

2.

a tArsulat Altai kivetett jArulekot, valarnfint liasznalati dijat rnegfizetni.

Tirsulati
1.
2.

3.
4.

A legeR1 a kbzif:Is 1 -taszn:.‘latboi nem vonhato lei a tksulat rennAll5sa alatt.
A tiirsulat hasztAlati jogit az ingatlannyilvAntarOsba be keil jegyezni.
A tArsulati legelOkra nyiivAntartAst kell vezetni es ebbe a nevjegnizekbe
kell jegyezni.
minden v6iitoilist
A t;irsulat ImsznAlatAban leve7

tulajdonjogAnak AtrullAzAsa eseten

a) a tArsulat tObbi tagjt,
1) a telepolesen él6 legekitulajdonnal nern rendeikez6 5ilattartokat,
a telepillesi onkonn5nyzatot,
ebben a sorrendben el&AsArldsi jog iireti rneg.
A trirsulat evente hatarozza me& bogy a Iegel5terillettel nem rendelkez6
Allattartbk, teltat kiviiiallok, a tirsulati legelot milyen feitetelekkel hasznAlhatj5k es
eziranyCt igenyeiket meddig kell a tirsulatnak beielenteni.
A t5rsulat Es a ltivii115116)k kozi5tt megkotend6 szerzi5deg feiteteleit jOv5hagya's
vegett be kell mutatni az ankormAnyzat jegyz6Onek, majd azt hirdetmenyben,
ilierve a helyben szokisos mAs modon is kozz€ kell tenni.
Minden tagot a tulajdoni illetosege mertekenek megFelele5en iileti tneg a tarsulati
legeb5k haszmItat2. A tag az t nieg,ittetc5 hasznAtati ingot trOksnak
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A Orsulat tartovisaiert a sajit vagyon5val fete!, e vagyonba terrneszetesen nem
tartozik bete a tagok tulaidonAban 5116, de a tArsurat haszn5latAba ;!dott leget(5, A
t5rsuiat kotelezettsegeiert a tagok nem felelnek.
A tdrsulat megsz5nik, ha
1.

tagjainak szfitna 1 fore csokken,

2.

a biros5g refsz5mol5si eljaras sotin megsziinteti,

3.

a kOzgyGles a thsulat jogutod rte kuli rnegsztinteteset hataro•/a el,

4,

a kisaptitist kOvetkezteben a hasznitataban filt6 tegetateriYet merteke ...Q)

lta

al6 csokken.
A iogutOd neikuti megszfines eseten vegelszdmot5snak van helye, Ennek sot -5n
tArsulati vagyon ertekesitesebol befolyt bsszeget a koveteiesek kiegyenlitese titan a
aranyiban fel kell osztani.

tiirsulati tagok kiizott tulajdoni

A tArstilat mfikodese felett 1 torvenyessegi felfigyeretet a cegbirosig 160 et.
Nemzett erdek

es

harirozott kormanyzati eel az agrarAgazat gonrija!nak megoklisa.

Az orsz5g mat helyzeteben egy

viliggazdas5gt tendenci5k figyekrnbevetelevel

kia!akitott - versenytipus0, szukseges menekben tAtnogatott, a lehets41ges Enertekig
exportorientiilt, a viligpiaci kiltfv5soknak megfetelei, a minasegi termetest eloterbe
helyeze5, a hazai placok szilksegleteit kletegito, a nagy- kozep i s kistizemek
munkamegoszta. 5ara epit6 agrargazdas5g megtererntsere van szaseg.
Franciaorszag italtai hadjjrata idejen a vezerl6 tabornok egy titk8zetet kevetlfien
fetel6ssegre vonta ezredeset, ami6rt nem tigy vezette csapatait, miritahogy

=t

haditery rOgzitetie. Az ezredes azt vfiraszolta: Mihornok Or, en pont.43san tudtam,
•
hogy mit kell termern, de azt tettem, arnit lehetett." A tibornok a v6Inszt elfogadta.
A tabornokban ma a vilig a franciak csAszirat Bonalparte Nap leant tiszteli.
Koszonarn i hogy tneghallgattak.
Szcird5:

Dr. LovAszy Csaba
helyettes Afiarntitkir, FM
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