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• Az FNU-t 1907-ben alapították

• 2 kampusz 230 hektáron

• 28 Kar, 56 BSc, 120 MSc & 50 doktori

program, 20 ezer hallgató

• Kapcsolat a két Egyetem között 2003 óta

• Több sikeresen lezárult és most is folyó

kutatási együttműködés (pl.: Környezeti

elemzések a földhasználatban )

NYME GEO - Fujian Normal Univerity (FNU)



• A vidéki népesség fele mindössze az összes

földterület 14%-át birtokolta

• Magas bérleti díjak

• Alacsony hatékonyság a termelésben

• A vidéki lakosság életszínvonala lényegesen

rosszabb a városi lakosságénál

Agrárpolitika és földhasználat 1949 előtt



• A Kínai Népköztársaság megalakulása után

földreform kezdődött, ami nagyrészt 1952-ig

lezajlott

• 3 év alatt 300 millió gazdálkodó 47 millió

hektár földhöz jutott

• Kezdetben a gabonatermelés hatékonysága

közel 40%-kal növekedett

• Javult a vidéki lakosság életszínvonala

Agrárpolitika és földhasználat 1949 - 1979



A földhasználat 3 módja alakult ki 
időrendben a földreform után:

• Magángazdálkodás, laza, önkéntes csoportok
kialakulása

• Szövetkezetek megalakítása; a földterület
10%-a maradt magánhasználatban

• Kommunák kialakítása (újra csökkent a
termelés hatékonysága)

Agrárpolitika és földhasználat 1949 - 1979



• Az 1978-ban indult gazdasági reformmal
párhuzamosan az agrárpolitika is alapvető
változásokon ment keresztül

• Az egyedi szerződés/beszolgáltatás rendszere
váltotta fel a korábbi modellt

• Először a szántóterületeken vezették be, majd
kiterjesztették az erdő- és gyepművelésre is

• 1983-ra az összes mezőgazdasági terület
99,5%-án ilyen rendszerben folyt a termelés

Agrárpolitika és földhasználat 1979-től



• Háztartásonként szerződésben meghatározták

a megtermelendő növények típusát és a

kötelezően leadandó mennyiséget

• A többi árú a termelőé maradt (saját használat

vagy piac)

• Újra növekedett a termelés hatékonysága

• Azonban! - romlott a földminőség és

elaprózódott volt a birtokszerkezet

Agrárpolitika és földhasználat 1979-től



• 1984-től engedélyezték a hosszú távú

földbérleti szerződéseket (akár 15 év)

• 1993-tól már 30 évre is köthető szerződés

• A bérleti jog továbbadható, ezáltal nagyobb

birtokok jöhetnek létre

• Bevezették a részvényesi rendszert is

• Újra fair és hatékony rendszer jött létre

Agrárpolitika és földhasználat 1979-től



• 1949 óta 3 nagy reform ment végbe a

földhasználatban Kínában

• 1949-től a vidéki lakosság földhöz jut

(átlagosan 0,1 hektár)

• 1953-tól a kollektivizálás során a szövetkezeti

forma válik meghatározóvá

• 1979-től a szabályok változásával

hatékonyabb mezőgazdaság alakul ki

Agrárpolitika és földhasználat összefoglalva
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