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Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! 

 

V posledných týždňoch dostali vlastníci pozemkov ponuky od rôznych spoločností, ktoré 

ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu a sľubujú, že sa o všetko postarajú, len treba podpísať kúpnu 

zmluvu. 

Spoločnosti vystupujú ako seriózni partneri, ochotní odkúpiť pôdu aj v tom prípade, keď je 

v nájomnom vzťahu. Sú to subjekty založené v blízkej minulosti, bez aktívnej poľnohospodárskej 

činnosti v poľnohospodárstve, s nejasnými úmyslami a neznámym pozadím. 

Pôda patrí tým, ktorí na nej hospodária aktívne a prinášajú celospoločenský úžitok. Nenechajte 

sa zlákať vidinou ľahkého zárobku. Výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa nedá navýšiť, je 

to národné bohatstvo štátu, mala by slúžiť skutočným poľnohospodárom, ktorí sa o ňu starajú, 

zveľaďujú ju a vyrábajú kvalitné potraviny. Zdravotne bezpečné potraviny od miestnych 

poľnohospodárov sú základom nezávislej budúcnosti, preto si treba pôdu vážiť ako národné bohatstvo.  

Zvážte jej predaj podľa možnosti dôveryhodným subjektom. 

 

 

A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni! 

 

Az elmúlt hetekben sok földtulajdonos kapott különböző társaságoktól vásárlási ajánlato(ka)t, 

melyben ezek a társaságok felajánlják, hogy készpénzért megvásárolják földjeiket, valamint intézik az 

adás-vétel körüli teljes adminisztrációt.  Az eladónak nem kell semmit sem intéznie, csak alá írni az 

adás-vételi szerződést, és készhez is kapja a pénzt.  

Ezen vállalkozások legtöbbje az ajánlat szerint úgy viselkedik, mint egy komoly, sok éves 

tapasztalattal rendelkező üzleti partner. Nagyvonalúan felajánlja, hogy akkor is hajlandó megvásárolni 

a földeket, ha az bérbe van adva. Az igazság azonban egészen más! Az ajánlatot tevő társaságok 

valójában még egy éves múlttal sem rendelkeznek, csupán papíron szerepel a mezőgazdasági 

tevékenység. Földvásárlási szándékuk nem egyértelmű, anyagi hátterük nem ismert, nem tudni, hogy 

ki/kik, vagy milyen csoportok állnak mögöttük. Nem beszélnek nyíltan a megvásárolt földterületek 

használatával kapcsolatos jövőbeni terveikről. Céljuk csak a tulajdonosi jogviszony megszerzése. 

A meglévő földterület nagysága hazánkban is, ahogy máshol a világban korlátozott, nem lehet 

belőle többet előállítani. Éppen ezért azoknak a használatában kell, hogy maradjon, akik becsületesen 

gondoskodnak róla, igyekeznek jó minőségű alapanyagot kitermelni földjeinken, hogy asztalainkra 

mindig jó minőségű, friss élelmiszer kerüljön, ezzel biztosítva a jövő generációnak egészséges 

fejlődését.    

A föld, közös jövőnk legnagyobb értéke!!! 

Őrizzük, tartsuk meg tulajdonunkat! 
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