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- A „TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL” miatt a termőföldek 
60%-a olyanok kezébe került, akik nem tudták és nem akarták művelni 
a földeket.
- Az állami földek magánkézbe adásával a földterület 90%-a milliárdosok, 
zöldbárók kezébe került. Újra van nagybirtok és van nagybirtokos osztály, 
kik cselédként kezelik azokat, akik ténylegesen a földet megművelik.
- A rendszerváltást követő tíz évben 700 ezer ember veszítette el a munka-
helyét. A mezőgazdaság nem ad munkát a falu népének, elnéptelenedik 
a vidék. Ezer falu a pusztulás szélén áll.
- Ma a mezőgazdaságban dolgozók jövedelme az átlagbérek 65%-át sem 
éri el.
- A földek nagyrészén csak iparinövényeket termelnek, közben az alapvető 
élelmiszereinket külföldről hozzák be.
- Eltűnt a feldolgozóipar. Porrá rombolták a cukorgyárakat, 
a konzervgyártást, a húsipart. A boltok polcairól eltünt a jó minőségű 
magyar termék.
- A kistermelők lehetetlen helyzetbe kerültek a multi cégeknek 
köszönhetően. Megszűnt a felvásárlás, önállóan pedig lehetetlen bekerülni 
a hipermarketek polcaira.
- Az EU-csatlakozás a pokol fenekére taszította a magyar mezőgazdaságot. 
- A hatalom nem veszi fi gyelembe a parasztember, az egész társadalom 
érdekeit.

- 1984-ben a magyar mezőgazdaság hatékonyabb volt, mint a nyugati 
farmgazdaságok. Csaknem mindent olcsóbban termeltünk.
- A rendszerváltás utáni politika tevékenységének hatása súlyosabb volt, mint 
a II. Világháborúé. 1989–1993 között a csökkenés meghaladta az 1940–1945 
közötti visszaesés mértékét!
- A közelmúlt történelmében nem volt arra példa, hogy valamely ország 
agrárgazdaságának színvonala ilyen magas szintről, ilyen mélyre zuhanjon vissza 
egy-két év alatt, mint hazánkban. 
- A magyar mezőgazdaság 2000-ben a 1966-os termelés szintjén volt.
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A RENDSZERVÁLTÁS TÖNKRETETTE  
A MEZŐGAZDASÁGOT. 

A szövetkezetek az állami gazdaságok nem 
tetszettek az új hatalomnak, megszüntették őket.

A MEZŐGAZDASÁG BRUTTÓ TERMELÉSE
1925-2000 között

A liberális gazdaságpolitika és a tőke, a piac szemlélete eluralkodott a mezőgazdaságban is. 
Eladták a külföldnek a feldolgozóipart, a kereskedelmet.
A hazai termelés kiszorult a belső piacairól, a korlátlanul beáramló importtal szemben. 
Így a mezőgazdaság egy stratégiai ágazatból kiszolgáltatott ágazattá vált.

SZÉTVERTÉK A TSZ-EKET

k, megszünttttttették őket.



EURÓPA EGYIK LEGJOBB TERMŐFÖLDJÉN, 
NEM TUDUNK A TÉRSÉG ÉLÉSKAMRÁJÁ-
VÁ VÁLNI? NEM TUDUNK VIDÉKI MUNKA-
HELYEK EZREIT TEREMTENI? NEM TUDJUK 
HÚZÓÁGAZATTÁ TENNI A MEZŐGAZDA-
SÁGOT? 

MI, A MUNKÁSPÁRT VÁLASZOLUNK.

MIT AKAR A MUNKÁSPÁRT?
Olyan gazdaságpolitikát, amelyik az iparszerű termeléssel, 
a profi tját hajhászó érdekekkel szemben, a vidéken élő emberek 
megélhetését, a teljes lakosság élelmiszerellátását, életszínvonalá-
nak emelését, a természet és a környezet hatékony védelmét való-
sítja meg. 
- A föld különleges jószág, egy van belőle, korlátozott, mint meny-
nyiségileg, mint minőségileg. A földre vigyázni kell. A földtörvényt 
módosítani kell. Be kell zárni minden olyan kiskaput, ami lehetővé 
teszi nagyobb birtok, mint 300 hektár tulajdonlását. A magyar föld 
semmilyen formában ne kerülhessen külföldi kezébe. Európai Únios 
lakos kezébe sem. A földdel való visszaélést, a törvénytől való eltérést, 
spekulációt szigorúan büntetni kell. (Hazaárulásnak minősüljön!)
- Az élelmiszer előállítás stratégiai kérdés legyen! 
- A mezőgazdasági termelésből kiírtanánk a liberális piaci 
szemléletet.
- A mezőgazdaság tartsa el a vidéken élő lakosságot!
- A vidék eltartó és megtartó képességét a városi lakosság szintjére 
kell emelni.
Bölcsődék, óvodák, járható utak kellenek, szabad internet hozzáférés, 
több kulturális, művelődési lehetőség.
- Itthon termeljünk meg mindent, amit lehet! Import csak az legyen, 
amit itthon nem tudunk megtermelni. Ez garantált belső piacot jelent 
a termelőknek, biztos megélhetést az ott dolgozóknak, és egészséges 
élelmiszert a teljes magyar lakosságnak. 

- Az állam a lehető legtöbb földet birtokolja! A Nemzeti Földalap növelése a cél.
Ezeket a földeket adja tartós bérletbe azoknak, akik megművelik!
A mezőgazdasági piacot magyar kézben kell újraindítani, a különböző honos zöldség, 
gyümölcs és takarmánynövények termesztésével, amelyek nagyobb mennyiségű ké-
zimunkát ígényelnek és további feldolgozásra is alkalmasak. Alakuljanak saját földön 
szövetkezetek, kapjanak hozzá állami földeket tartós bérletben. 
Hatékonyan támogatjuk az összefogást. A szövetkezetben tömörültek a munkabérü-
kön felül, a tulajdonuk hányadában részesüljenek a nyereségből.
- Megállítanánk az élelmiszeripar hanyatlását. Kiemelt beruházásként kezelnénk 
az elkövetkezendő 20 évben a feldolgozóipar fejlesztését.
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