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Miért is fontos, hogy a magyar termőföld ne kerüljön 

idegenek tulajdonába. 
 

Nemcsak a külföldi, hanem a belföldi, magyarul beszélő idegenektől is meg 

kell védeni a magyar földet! 
 

Ha könnyen meg akarjuk érteni, miért kell a magyar földet magyar tulajdonban 

megtartani, beszéljünk a fordítottjáról, azaz arról, hogy: 
 

miért nem szabad megengedni, hogy idegen kézbe kerüljön. 
 

Azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert a balliberális politikusok egyik kedvenc 

érve az Európai Unió globalista alapelvére, a tőke szabad áramlására hivatkozás. 

Azt mondják, hogy ez Magyarországnak jó, mert beáramlik a külföldi tőke. 

Amikor megkérdezzük, hogy miért is jó nekünk, ha a rablótőke kifosztja az 

országot, dühödten félresöprik a kérdést és türelmetlenül, kategorikusan 

kijelentik, hogy ezt a belépéskor aláírtuk és punktum. 
 

Nézzük meg, jó-e az nekünk, ha a magyar mezőgazdaságba idegen tőke áramlik 

be, és földtulajdont szerez!  
 

Ha a magyar termőföldet a magyar tulajdonos használja és műveli meg, akkor a 

föld hasznából mindenekelőtt eltartja önmagát és a családját. A jól szervezett 

családi gazdaság azonban nemcsak a családtagokat tartja el, hanem 

alkalmazottak seregét is. Nagyüzemi gazdálkodásban 100 hektár egyetlen 

munkaerőt tart el – vagy ennél is rosszabb az eltartóképessége –, míg alkalmas 

termény esetén ugyanaz a 100 hektár 10 vagy több embernek ad munkát és 

megélhetést. 
 

Hozzáértő gazdálkodás, megfelelő termény és magas feldolgozottsági szint 

mellett azonban – mintagazdaságokban van rá példa – akár az 1fő/ha 

eltartóképesség is elérhető. A termény helyben feldolgozva a magasabb 

hozzáadott érték miatt nagyobb hasznot hajt. A megtermelt áru a magyar ember 

asztalára kerül, de jó minőség és hozzáértő marketing esetén exportképes is 

lehet. A vállalkozó gazda ezen felül munkabért fizet, a munkabér után pedig 
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közterheket – adót, járulékot – is. A jelenlegi uniós támogatási rendszerben a 

földalapú támogatást is a magyar gazda kapja. 
 

Mi történik, ha ugyanez a termőföld külföldi tulajdonos, például osztrák gazda 

kezébe kerül?  
 

Mindenekelőtt ő kapja meg a földalapú támogatást. Az a magyar család pedig, 

amely sajátjaként is művelhetné ezt a földet, jó esetben cselédként dolgozhat 

rajta – a haszon helyett éhbérért. Rosszabb esetben pedig még úgy sem, mert a 

külföldi tulajdonos inkább olcsó vendégmunkásokat fog alkalmazni, a terményt 

pedig kiviszi az országból és nemcsak ott dolgozza fel, hanem az ottani piacon 

adja el. A közterheket is ott fogja fizetni. 
 

Ennek már rövid távon is katasztrofális következményei lesznek, mert miközben 

a magyar föld haszna idegeneket gazdagít, idehaza hamarosan áruhiány 

keletkezik, ami magas árakhoz vezet. Ez nem rémisztgetés, mert a 

hipermarketekben máris nagyon kevés a magyar áru, az árak pedig lassan 

magasabbak, mint Ausztriában. A minőségük is rosszabb, mert hozzánk a silány 

árut hozzák Kínából és Dél-Amerikából – gyakran magyar árunak felcímkézve. 
 

A vidéken élők tudják, hogy sokfelé a munkalehetőséget jórészt az állam 

biztosítja a közalkalmazotti munkahelyek révén, kisebb részben pedig a csekély 

számú helyi vállalkozásban akad némi munka. Ha a közelben nincs valamelyik 

nagyobb multinak üzeme, a mezőgazdaság adhatna munkát és megélhetést az 

embereknek. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a termőföldet nem 

külföldiek, nem is mezőgazdasági nagyüzemek, hanem kis- és közepes 

gazdaságok művelik meg. A nagyüzemeknek ugyanis az az érdekük, hogy 

magas gépesítési szinten termeljenek, az árut pedig lehetőleg feldolgozatlanul 

adják tovább a nagykereskedőknek. Így ezek az üzemek nagyon kevés 

munkaerőt foglalkoztatnak. 
 

Ennek következtében a vidéki emberek hamarosan elszegényednek. Ameddig 

hitelképesek, hitelből még fedezik a fogyasztásukat, de amikor ez a lehetőség is 

elapad, kétségbeejtő helyzetbe kerülnek.  
 

Aki teheti, otthagyja a falut, de erre nem mindenkinek van lehetősége. Az 

elvándorlás miatt ugyanis a helyi ingatlanárak lezuhannak, a városi ingatlanok 

ára növekszik. Aki még képes arra, hogy meneküljön, annak a helyére a még 

hátrányosabb helyzetűek költöznek. Így a magyar vidék visszavonhatatlanul 

tönkremegy, a falvak elnéptelenednek vagy gettóvá züllenek. Egy végletekig 

eladósított és reményvesztett ország ezt többé már nem lesz képes helyrehozni. 
 

Ez a sors vár a vidéki emberre, ha a magyar termőföld idegen kézbe kerül – és 

végső soron az egész országra. De nem véletlenül kezdtem az írásomat azzal, 

hogy nemcsak a külföldi, hanem belföldi idegenektől is meg kell védenünk a 

magyar földet. A Fidesz altal kreált földtörvény a nagyüzermi gazdálkodást 
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juttatja előnyhöz, ez pedig alapvetően idegen a magyar szemlélettől, de a 

magyar gazdatársadalom és az egész ország érdekeinek is súlyosan ellentmond. 

 

Már a kádári időkben megkezdődött a magyar mezőgazdaság tudatos 

leépítése, a rendszerváltásnak csúfolt országrombolás azonban teljesen 

tönkretette a vidéket.  

 

A „vidékfejlesztés” csak gúnyos csúfolódásként a minisztérium nevében 

létezik. 

 

A háztáji gazdálkodást az Unió nyomására gyakorlatilag felszámolták. Az 

Antall-kormány többszázezer tehén lemészárlásával kezdte a tevékenységét, 22 

év alatt a sertésállomány is harmadára csökkent. A húsfogyasztás jelentősen 

visszaesett, de a hazai termelés még a csökkent fogyasztást sem fedezi, importra 

szorulunk. A cukorkvótánkat eladtuk, ma egyetlen cukorgyár működik úgy-

ahogy, szégyenszemre cukrot is importálunk. Az élelmiszer-feldolgozás 

gyakorlatilag teljes egészében idegenek kezére került. 

 

Ahogy az ország honvédelmét felszámolták, úgy fosztották meg az élelmiszer-

önrendelkezéstől is.  

 

Az, hogy holnap lesz-e mit ennünk, idegen urak kénye-kedvén múlik. Ha a 

termőföld idegen kézbe kerül, az utolsó lehetőséget is elveszítjük, hogy valaha 

ismét a magunk urai lehessünk – idegen urak kegyelemkenyerén fogunk élni. 

Csakhogy tessék meggondolni: mivel fizetünk majd ezért a kegyelemkenyérért? 

Mert addigra már csak a puszta életünk marad, az pedig az idegen urak 

szemében nem sokat ér. Befejeződik hát a nemzeti függetlenségünk teljes 

elvesztése: a puszta életünk fölött sem mi rendelkezünk! 

 

Aki alaposan végiggondolja mindazt, amiről írtam, hamar rájön, hogy a magyar 

termőföld nemzeti kézben – mondjuk ki: a Szentkorona tulajdonában – való 

megőrzése csak szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy az ország 

sorsát jobbra fordítsuk.  

 

Az ország függetlenségének helyreállítását az élelmiszer-önrendelkezés 

helyreállításával kell kezdenünk.   

 

Ehhez pedig az kell, hogy a magyar gazdának ne csak földje legyen, hanem 

annak megműveléséhez szükséges eszközei is: gép, szerszám, vetőmag, 

vegyszer. A termőföldnek megfelelő színvonalon el kell tartania a gazdát és a 

családját. Vagyis nemcsak a termőföldet kell védenünk, hanem azt is, aki 

megműveli: a magyar gazdát. Így a komplexitás egy magasabb szintjén már 

gazdavédelemről beszélünk. 



 4 

 

A földből élő ember azonban nemcsak dolgozik, hanem termékeket vásárol és 

szolgáltatásokat vesz igénybe. Így a mezőgazdaságnak és a helyben működő 

iparnak, kereskedelemnek el kell tudnia tartani azokat is, akik nem 

gazdálkodnak, de vidéken élnek. A vidék tehát a lehető legnagyobb mértékben 

önálló, önellátó gazdasági egység is legyen, amihez megfelelően szervezett 

gazdasági környezetre van szükség. 

 

Ahhoz, hogy a föld, a vidék önálló – hangsúlyozzuk: élő – rendszerként legyen 

képes működni, el tudja tartani a rajta, belőle élő embereket és egészséges 

élelemmel lássa el a városok népét, az egész országot is, szükség van arra, 

hogy a vidék élhető legyen.  

 

A termőföldet a gazdának is meg kell védenie, nem zsarolhatja ki, nem teheti 

tönkre vegyszerekkel, nem használhat önös érdekből GMO-vetőmagot. Ezzel 

együtt vigyáznia kell a természeti környezetre is. A vidéken megtelepült, főleg a 

mezőgazdaságra épülő iparnak is óvnia kell a környezetet: a földet, a vizet és a 

levegőt is. Hiszen a természet a földből, vízből, levegőből és napfényből – ha 

hagyjuk – emberi közreműködés nélkül is képes fenntartani önmagát. Ne 

vegyük el tőle az életterét! 

 

A természeti környezet mellett azonban a vidéken megfelelő társadalmi 

környezetet is kell teremteni. A földből élők nem zárhatók el a világtól, 

számukra is – szintén helyben – biztosítani kell a lehetőséget az egészséghez, a 

tanuláshoz, kulturált szórakozáshoz, művelődéshez, sporthoz, a társadalmi 

jogaik gyakorlásához, például a saját civil szféra kialakításához. Így a 

komplexitás újabb szintjén – a cikk címe szerint is – vidékvédelemről kell 

beszélnünk. 

 

Ahhoz, hogy ezek a feltételek teljesülhessenek, természetesen arra van szükség, 

hogy a vidéken megtermelt árut helyben, magyar vállalkozás, magyar munkaerő 

dolgozza fel, majd magyar kereskedők juttassák el a magyar emberekhez.  

 

A magyar emberek pedig legyenek tudatában annak, hogy a saját és a 

gyermekeik, unokáik jövője érdekében együtt kell működniük, és a lehető 

legnagyobb mértékű önellátásra kell törekedniük. (Városainknak is!) 

 

Ehhez pedig – az öntudatosabb nemzetek polgáraihoz hasonlóan – a magyar 

árut kell előnyben részesíteniük még akkor is, ha az esetleg drágább az 

agyontámogatott külföldi dömpingárunál.  
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Tudniuk kell, hogy semmi sincs ingyen. Az olcsóbb áruért – saját ipar híján – 

csak hitelpénzzel tudnak fizetni, ezzel pedig eladják a gyermekeik és unokáik 

jövőjét, szabadságát, életét. 

 

A saját ipar hiánya miatt egy, a köztudatban eluralkodott babonával is ideje 

leszámolnunk. E babona szerint a magyar mezőgazdaság részesedése a GDP-

ből 3–3,5% körül van.  

Ez a szám azonban semmit nem mond a mezőgazdaság tényleges 

teljesítményéről.  

Mivel az ipari termelés zömét a külföldi multik adják, a tényleges magyar 

gazdaság elsősorban szolgáltatásokra épül. Ebbe azonban a pénzügyi szektor 

teljesítménye is beletartozik, ezért a GDP a hitelcsapdába esett lakosság és a 

vállalkozások által teljesített adósságszolgálatot is tartalmazza. Így az a perverz 

helyzet áll elő, hogy a megtermelt jövedelmünkbe az az összeg is beleszámít, 

amelyet a bankok elrabolnak tőlünk! A valóság az, hogy a bruttó nemzeti 

össztermékből a mezőgazdaság még ebben a lepusztított állapotában is jóval 

magasabb arányban részesedik, erről viszont hitelesnek tekinthető kimutatás 

nincs. 

 

A nemzeti öntudatnak azonban nemcsak az önellátás terén kell 

megnyilvánulnia. 

 

Öntudatos nemzet öntudatos polgárai nem tűrik, hogy idegenek uralkodjanak 

rajtuk, idegenek arassák le a munkájuk gyümölcsét, idegenek orozzák el a 

javaikat.  

 

A magyar nemzet jelenleg súlyosan beteg, és szándékosan megbetegítve, 

legyengítve önvédelemre képtelen. A magyar nemzet a szó szoros értelmében, 

az egészségi állapotát tekintve is súlyosan beteg. A magyarság halálozási 

adatai egész Európában a legrosszabbak közé tartoznak. Ennél azonban jóval 

többről van szó. A nemzet mentálisan is súlyosan beteg. Ebben a kritikus 

állapotában még arra is rávehető, hogy önként adja oda a saját javait. Így 

nemcsak képtelen kiszabadulni abból az elnyomásból és nyomorból, amelybe az 

idegen urakat szolgáló kormányai szándékosan sodorták, hanem az állapotát 

önmaga is folyamatosan tovább súlyosbítja. 

 

A védelem a komplexitás legmagasabb szintjén a nemzetvédelmet jelenti. Mivel 

azonban ezt a fogalmat másra használjuk, helyesebb, ha a nemzeti egészség 

védelméről, azaz egészséges nemzetről beszélünk.  

 

A célunk pedig a nemzet egészségének helyreállítása 

kell legyen. 


