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1. BEVEZETÉS 

 
 

Magyarországon az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején gyökeres 
változások zajlottak le a gazdasági életben, mellyel megteremtődtek a piacgazdaság 
működésének feltételei. A gazdasági átalakulás hatásai nem hagyták érintetlenül a 
mezőgazdaságot sem. A mezőgazdaságban bekövetkező átalakulási folyamatok 
eredménye képpen a korábbi üzemi struktúra teljesen átrendeződött. 

Értekezésemben a jelentősen átalakult egyéni gazdaságok helyzetét 
vizsgálom, a vizsgálat eredményei alapján javaslatokat teszek gazdálkodásuk 
körülményeinek javítására. Az általam választott téma aktualitását és jelentőségét 
az Európai Unióhoz történő csatlakozás igénye vetette fel. Magyarország számára 
is – akárcsak az Európai Unió korábbi bővülése során – várhatóan a csatlakozás 
egyik legérzékenyebb területe a mezőgazdaság. 
 
A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSE 

Vizsgálataim fő célkitűzése a hazai egyéni gazdaságok életében bekövetkező 
változások nyomon követése, a változások okainak felkutatása, a tendenciák 
feltárása. Elemzésem középpontjában Magyarországon belül Jász- Nagykun- 
Szolnok megye egyéni gazdaságai állnak.  
 
A kutatómunka fontosabb szakaszai 
 A szakirodalom feldolgozásával áttekintem a földtulajdon- földhasználat, 

valamint a rendszerváltás és a kárpótlás folyamatát Magyarországon és Közép–
Kelet Európában annak érdekében, hogy rámutassak milyen folyamatoknak 
köszönhető a jelenlegi üzemstruktúra. Ezzel összefüggésben kívánom feltárni, a 
jelenlegi szerkezet alkalmasságát a jövedelmező és versenyképes struktúra 
kialakításához. 
 A családi gazdaság fogalmának áttekintése. 
 Az Európai Unió által kidolgozott módszer szerint rendszerezem a Jász-

Nagykun-Szolnok megyei vizsgált egyéni gazdaságokat. Ezzel meghatározom a 
minimális gazdasági méret eléréséhez szükséges paramétereket az 
állattenyésztő, a növénytermesztő, valamint a vegyes gazdálkodást folytató 
gazdaságokra vonatkozóan. 
  Jász-Nagykun-Szolnok megye 628 gazdaságára vonatkozó egyéni adatgyűjtés 

alapján értékelem az egyéni gazdaságok pénzügyi helyzetét, ezzel 
összefüggésben javaslatokat teszek a támogatási és finanszírozási rendszer 
fejlesztésére. 

A célok megvalósításához a hazai és nemzetközi szakirodalomra 
támaszkodtam, ez nyújtott megfelelő alapot ahhoz, hogy önálló kutatást végezzek, 
és megfelelő következetéseket tudjak levonni. Az elemzés módszertanában, a célok 
megvalósításában nagy segítséget kaptam témavezetőmtől, az AKII, valamint a 
KSH szakembereitől. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A földtulajdon és a földhasználat változásának folyamata 
Magyarországon 
 

A családi termelés jellegét társadalmi-gazdasági környezete és ahhoz való 
kapcsolódási módja határozza meg, ezért szükséges áttekinteni a mai egyéni 
gazdaságok működésének történelmi előzményeit. Csak ennek segítségével 
adhatok választ arra a kérdésre, hogy mit őriztek meg az egyéni gazdaságok a 
múltból, illetve miként alakult ki jelenlegi helyzetük és ez hogyan determinálja 
jövőbeni fejlődésüket.  

A földreformot megelőző időszakban – XIX. század elején – az ország 
agrártermelésének színvonala legfejlettebb nyugat-európai országoktól legalább 
egy évszázaddal volt elmaradva. A mezőgazdaságot az extenzív termelés 
jellemezte, többek között a nyomásos rendszert és a rideg állattartást emelhetném 
ki. A rossz minőségű talajművelés, a trágya hiánya, a művelő eszközök 
fejletlensége még a jelentős élőmunka ráfordítás mellett is csak alacsony hozamok 
elérését biztosították. A termelés színvonala a kiegyezésig stagnált, miközben 
kialakultak a belterjesebb gazdálkodást folytató üzemek, az állattenyésztésben 
megkezdődött a fajtacsere. Az intenzív fejlődés elmaradásának oka a továbbra is 
meglévő feudális viszonyokon túl a belső kereslet alacsony színvonala. 
Összességében, a XIX. század második felében kezdődött el a magyar 
agrártermelés fejlődése, melyhez mind a közgazdasági, mind a gazdaságpolitikai 
feltételek adottak voltak. Ezek hatása az alábbiakban mutatkozott meg: 
 átalakult a termelési szerkezet, 
 intenzív kultúrákat alkalmaztak, 
 nagyobb hozamú, jobb minőségű fajták honosodtak meg. 

 
Az 1945-ös földreform hatása az agrárstruktúrára 

A minisztertanács 1945. február 17-én fogadta el a Nemzeti Parasztpárt 
reform tervezetét és adta ki „a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves 
nép földhöz juttatásáról” szóló rendeletét. (BUDAY 2001) 
A földreform során az 1 fő részére kiadott földterület nagysága akkora lehetett, 
amit a család meg tudott művelni. A kiosztott földterület mérete szántó és rét 
esetében a 15kh-t, szőlő és rét esetében a 3 kh-t nem haladhatta meg. A földreform 
céljára igénybevett terület az ország területének 34,6%-a volt. Ebből 3,3 millió kh-t 
osztottak szét 642 ezer igénylő között, a fennmaradó 2,3 millió kh-t – főleg erdő, 
legelő és halastó – pedig osztatlan közös tulajdonba ment át. (HONVÁRI 1997) A 
földreform hatására a nagybirtokrendszer megszűnt, a földhasználatban pedig 
kizárólagossá vált a paraszti agrárstruktúra. A kisbirtokosok száma mintegy 
kétszeresére nőtt. A nagyobb gazdaságok átlagosan 30 kh-s, a kisebb gazdaságok 
átlagosan 3-6 kh-s területen tevékenykedtek. A földreformmal a kisárutermelés vált 
meghatározóvá, de megmaradt a földnélküliek tömege, mintegy 300 ezer főnek 
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nem jutott földterület. A legnagyobb nehézséggel az új gazdák néztek szembe, akik 
még a gazdálkodáshoz szükséges szaktudással sem rendelkeztek.  

Az egyéni gazdálkodók létét a kollektivizáció alapjaiban átalakította ezzel 
párhuzamosan a paraszti kistermelés átsrukturálódott, megjelentek: 
 a háztáji gazdaságok, 
 a szakszövetkezeti tagok háztáji gazdaságai, 
 a kisegítő gazdaságok, 
 az egyéni gazdaságok.  

 
A gazdálkodás körülményeiben az 1960-as évek végére következett be 

javulás, ennek megfelelően a háztájival kapcsolatos korlátozások megszűntek, 
melyet az 1967. évi III. törvény életbe lépése tett lehetővé. Ez a törvény feloldotta 
az állatállomány korlátozásokat és biztosította minden tag számára a háztáji 
földhöz való jogot, elismerte a mezőgazdasági kistermelést. Összességében 
elmondhatjuk, hogy a ’70-es évek elejére a mezőgazdasági kistermelés a 
mezőgazdaság integráns része lett.  

Az 1980-as évtized végére konszenzus alakult ki a hatalmon lévő, valamint az 
ellenzéki politikusok között arról, hogy a piacgazdaságra történő áttérés 
elkerülhetetlen lépés lesz. Ehhez kapcsolódóan VARGA GYULA (1996) szavait 
idézem: „Gyökeres tulajdonreformokra, privatizációra, az állami tulajdon 
meghatározó szerepének visszaszorítására „valóságos”, tulajdonosok 
megteremtésére van szükség. Az átalakítás feladata az új parlamentre hárult.” 
Rendszerváltás első lépései 

Az 1973–as olajválsággal megszűnt a világgazdaságnak a II. Világháború óta 
tartó fejlődése, az 1990-es évekig depressziós időszak következett. A változás a 
magyar gazdaságot is hátrányosan érintette, a legnagyobb problémát az okozta, 
hogy a politikai vezetés nem ismerte el, hogy az olajválság nem egy átmeneti zavar 
eredménye, hanem egy gazdasági reform kezdete. 

Az 1990-es évek elején bekövetkező rendszerváltás során sor került – többek 
között az államosítás során – elszenvedett sérelmek kártalanítására. A kártalanítás 
legismertebb formája a kárpótlási jegy, amelynek felhasználási területe leginkább a 
termőföldhöz jutás eszközeként szolgált. (A földterület gazdálkodási formák 
szerinti megoszlását mutatja 10 év viszonylatában az 1. táblázat.) 

A kárpótlást követően elválik egymástól a földtulajdonosának és 
földhasználójának a személye. A kárpótlás során közel 7 millió hektár terület 
magántulajdonba került. A régi illetve a megjelenő új tulajdonosok számos 
problémával kellett, hogy szembe nézzenek. Az alacsony jövedelmezőség, 
tőkehiány, magas hitelkamatlábak, értékesítési nehézségek, szaktudás hiánya miatt 
több földtulajdonos a földhasználat helyett a bérbeadást választotta. A kárpótlás 
hatására 5,1 millió ha földterületet osztottak ki 2,2 millió fő részére. A kárpótlás hét 
éve alatt 3 millió személy jogsérelmét orvosolta az állam és közel 1.000 milliárdos 
becsült vagyonnak az ügyében döntött. Több, mint 30 millió AK értékű föld került 
ismét magánkézbe. Az állami és a termelőszövetkezeti földek összesített árverési 
adatait a 2. táblázat foglalja össze. 
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Az uniós csatlakozás idején kardinális kérdés a mezőgazdaság 
termelékenységének javítása, hiszen csak egy kellően megerősödött mezőgazdaság 
veheti fel a versenyt az uniós gazdaságokkal. Ezért már a kárpótlás befejezése előtt 
megjelentek olyan vélemények, melyek a koncentrációs folyamat beindítását 
szorgalmazták, külföldi példák alapulvételével.  

Az elmúlt évtizedekben az elterjedt részidős kisüzemi termelés következtében 
azoknak a családoknak a nagyobb része is kapcsolatba került vagy maradt a 
mezőgazdasággal, amelyekben nem volt a mezőgazdaságban foglalkoztatott 
családtag. A legfejlettebb kisüzemi termeléssel rendelkező Magyarországon az 
összes háztartás 60%-a vett részt a részidős mezőgazdasági termelésben.  

A 3. táblázat alapján Magyarországon, Lengyelországban és Bulgáriában 
1988 és 1991 között mélyreható változások mentek végbe a gazdaság intézményi 
környezetében. Mint azt az OECD (1992) tanulmány bemutatja, ez az átalakulás 
Magyarországon és Lengyelországban inkább egy megtervezett átmenet formáját 
öltötte, míg Bulgáriában inkább a szocialista intézmények puszta összeomlása 
következett be. A Cseh és Szlovák Köztársaságban az átalakulás sokkal lassabban 
ment végbe, míg Oroszországban a valódi piaci átmenet 1991 végéig el sem indult.  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
A vizsgálat részterületei és az ehhez kapcsolódó anyag és módszer 
 A földtulajdon és földhasználat egységének vizsgálata a kárpótlást követően, 

valamint az egyéni gazdaságok méretében bekövetkező változások elemzése. 
Ezen vizsgálatokhoz a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az egyéni 
adatgyűjtés biztosított megfelelő adatbázist. 
 Az egyéni gazdaságok pénzügyi helyzetének vizsgálata, melyhez az Adó és 

Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal biztosított adatokat, amit egyéni adatgyűjtés 
alapján létrehozott adatbázissal egészítettem ki. 
 Az egyéni gazdaságok munkaerő felhasználásának vizsgálata KSH adatok és 

saját gyűjtésű adatok alapján. 
 Egyéni gazdaságok méretének rendszerezése az EU előírásai szerint 

meghatározott módon.  
 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni gazdaságok jellemzése (méret, 

munkaerő, tevékenység jellege, pénzügyi helyzet, EU-hoz való csatlakozás 
igénye, géppark ellátottság alapján) KSH, APEH és saját adatgyűjtés alapján. 

 
Az egyéni adatgyűjtés és feldolgozás módja 

A kutatás fontos részét képezte a kérdőív összeállítása. A kérdőíves felmérés 
célja olyan primer adatbázis létrehozása volt, mely elegendő információt biztosít az 
Európai Unió előírásainak megfelelő gazdasági méret meghatározásához, valamint 
az egyes méretkategóriák jellemzéséhez. A méret meghatározása érdekében 
megkérdeztem a gazdálkodó által művelt terület nagyságát, a termelési szerkezetet, 
az állatállomány nagyságát, összetételét. 
A kérdőíveket 2001 januárjában juttattam el a falugazdász hálózathoz, a kérdőívek 
visszaérkezése 2001 júniusában történt. A kérdőívet nemcsak őstermelők, de 
egyéni vállalkozók is megkapták. Június végére a kérdőívek közel 63%-a érkezett 
vissza.  

A kérdőív típusát tekintve standardizált, melyben a nyitott és zárt kérdések 
egyaránt megjelentek. A kérdéseket úgy kellett feltennem, hogy hozzá jussak 
mindazon információhoz, mellyel jellemezhetem Jász-Nagykun-Szolnok megye 
egyéni gazdaságait. A kérdőív kvalitatív és kvantitatív jellegű kérdéseket egyaránt 
tartalmazott, ez határozza meg leginkább a feldolgozás módját és az alkalmazott 
statisztikai program jellegét. A kérdőív segítségével összegyűjtött adatok 
feldolgozására az SPSS elnevezésű statisztikai programot alkalmaztam. 
Az adatok értékelésének módszere 

Az egyéni gazdaságok jellemzésére, valamint az egyes jellemzők közötti 
összefüggés vizsgálatára Chi négyzet próbát alkalmaztam. Az egyéni gazdaságok 
pénzügyi helyzetének vizsgálata a Standard Fedezeti Hozzájárulás számításán 
alapszik. Ehhez kapcsolódik a gazdasági méret meghatározása az Európai Unióban 
alkalmazott kritériumok szerint.  
Az egyéni gazdaságok tipológiája az Európai normatívák alapján 

A vizsgálat legfontosabb célja az egyéni gazdaságok méretének 
meghatározása az Európai Unió előírásainak megfelelően. Ehhez nélkülözhetetlen 
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az egyes bizottsági határozatok ismerete. A határozatok tartalmi értelmezésében 
nagy segítségemre voltak a KSH Mezőgazdasági főosztályának munkatársai.  
Közösségi tipológia felállítása 

 Az Európai Bizottság 1978. április 7-i határozata (78/463/EEC) a 
gazdaságok Közösségi tipológiájának felállításáról az 1. cikkelyben meghatározza 
azt a két tényezőt, amelyen a Közösségi tipológia alapszik, nevezetesen a 
gazdálkodás típusát és az üzem gazdasági méretét. Ezen két tényező meghatározása 
a standard fedezeti hozzájárulása (SGM) alapján történik. 
Standard fedezeti hozzájárulás meghatározása 

A standard fedezeti hozzájárulás (SGM) a termelés standard értéke és 
bizonyos költségek standard értéke közötti egyenleget jelenti; ezt az egyenleget 
minden egyes régión belül különböző növényi és állati jellemzőkre kell 
meghatározni. A gazdaság összes standard fedezeti hozzájárulása meg kell 
egyezzen a szorzatok értékének összegével, amelyet minden jellemző egységeinek 
és az egység fajlagos SGM-értékének összeszorzásával, majd ezek összegzésével 
számolunk ki. A standard fedezeti hozzájárulásokat több hivatkozási évre számított 
alapadatok átlagát használva kell meghatározni, a gazdasági trendeket figyelembe 
véve kell aktualizálni ezeket. 
A gazdaság mérete 

A gazdaságok méretét a gazdaság összes standard fedezeti hozzájárulása 
alapján kell meghatározni, Európai Méretegységben (ESU) kell kifejezni.  
Az Európai Méretegység (ESU) meghatározása 

Az SGM-ek megújítása és aktualizálása érdekében 1000 ECU-ben kifejezett 
értékét a Közösségben, mint egységben létező globális agrárgazdasági 
folyamatokat pénzügyileg figyelembe vevő koefficienssel kell megszorozni. 

Ezt a kofficienst a Bizottság számítja ki és a tagállamokkal való egyeztetést 
követően rögzíti. Jelenleg (2002) a gazdasági méretet 1.200 EURO-ban határozzák 
meg, ami 308.000 Ft-nak felel meg magyar viszonylatban. 

A gazdasági méret alapján kategóriákat lehet képezni, melybe besoroljuk a 
vizsgált gazdaságokat. Az EU 1998-ban a 4. táblázatban összefoglalt kategóriákat 
különítette el. 
Az elmúlt években a kategóriák intervallum határaiban módosítás történt az 
alábbiak szerint. 
Gazdaság kategóriái évi teljesítményük alapján 2002-ben: 

Kisgazdaságok:    8 ESU alatt 
Kis-közepes gazdaságok:        8-16 ESU 
Nagy-közepes gazdaságok:      16-40 ESU 
Nagy gazdaságok:     40-100 ESU 
Nagyon nagy gazdaságok:         100 ESU felett 
 
 
 
 
 



 9

4. EREDMÉNYEK 
4.1. A családi gazdaság fogalmi megközelítése, értékelése nemzetközi és hazai 
viszonylatban 

 
A szakirodalomban különböző fogalmakat találhatunk a családi 

gazdaság tartalmára, ezeket áttekintettem, és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
gazdaságokra vonatkozóan kísérletet teszek a fogalom pontosabb 
meghatározására. 

„A családi gazdaság pontos természetének megítélése a kutatóknak 
világszerte problémát okozott.” (REINHARDT - BÁRLETT 1989) 
A gazdálkodó család és a családi gazdálkodás széles körben használt fogalmak, 
amelyeket ennek ellenére nehéz meghatározni. 
A mezőgazdasági család egy szülőket, gyerekeket, szükség szerint további 
rokonokat magában foglaló háztartási egység, amely egy termelőegységet, a családi 
gazdaságot birtokolja és működteti. (BENETT 1982) Ahhoz azonban, hogy 
értékelhető legyen, az alapdefiníciót nagyobb pontossággal kell meghatározni. Az 
egyik módszer, a rendszertani megközelítés, amely azt jelenti, hogy a gyakorlat 
adataiból kiindulva osztályozási rendszert alakítanak ki, amelyből az általános 
jellemzők kikövetkeztethetők. (WHATMORE et al. 1987) Az egyéni gazdaságok 
vizsgálatára ezt az elméletet alkalmaztam, amikor az SFH alapján határoztam meg 
a gazdaságok méretét. FURNESS (1993) szintén az SFH alapján határozta meg 
az angliai gazdaságok méretét. Ez lehetővé tette számára, hogy nagy 
mennyiségű, a gazdaságok típusára, regionális eloszlására, termelésére, 
munkaerő-felhasználására és jövedelmére vonatkozó statisztikai adatot a 
meghatározott kategóriákhoz viszonyítson. A mezőgazdasági vállalkozás ESU 
értéke és szervezése között nincs közvetlen összefüggés. Az a tény, hogy bizonyos 
méretű gazdaságok családi alapon működtethetők, még nem jelenti azt, hogy 
tényleg így is működnek. Ezt felmérésem során én is tapasztaltam. A megkérdezett 
gazdaságokat őstermelők, egyéni vállalkozók egyaránt működtetik, miközben a 
gazdálkodásba családtagjaikat is bevonják. 

 
A 90-es években, a rendszerváltás után, az átalakuló mezőgazdasággal 

kapcsolatban számos magyar kutató foglalkozott a családi gazdasággal, elemezve 
annak összetevőit és jellemzőit. A családi gazdaság meghatározására nem csupán a 
nemzetközi szakirodalomban tetettek kísérletet, de a hazai kutatók is próbálkoztak 
az összetevők meghatározására. Az elkövetkezőkben ezek bemutatására kerül sor.  

A családi gazdaság fogalma évtizedeken keresztül nem volt használatos 
kifejezés, többnyire szinonim volt a kistermelő fogalmával. (FERTŐ 1996) 

DOBOS KÁROLY szerint családi gazdálkodás minden olyan termelő 
tevékenység, amely a családi munkaerő foglalkoztatására, hasznosítására törekszik, 
s kizárólag, vagy túlnyomóan minél nagyobb munkajövedelmet kíván elérni.  

ALVINCZ JÓZSEF – VARGA TIBOR (2000) szerint a családi gazdaság a 
családi kapcsolatokra és erőforrásokra épülő vállalkozás. A tőke a család 
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tulajdonában van, amely vezeti a gazdaságot és egyben végzi a termelő 
tevékenységet is. 

A családi gazdaságra vonatkozó meghatározást a módosított földtörvény 
nevesíti az alábbiak szerint: „a családi gazdaság legfeljebb 300 hektár nagyságú 
termőföld tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, használatával rendelkező 
gazdálkodó család, valamennyi termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt 
ingatlan és ingó vagyontárgyak hasznosításával, legalább egy családtag teljes 
foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási 
forma.” (2001. évi CXVII. törvény) 

A családi gazdaságok helyzetét vizsgálva jelentős problémát jelent, hogy nem 
rendelkezünk pontos információkkal arról, hogy a gazdaságok hol, mekkora 
területen és mit termelnek. A földtulajdon megoszlásával kapcsolatban alig vannak 
adataink, általában becslésekre hagyatkozunk. A KSH 1997-es adatai szerint az 
egyéni gazdaságok mintegy 3,6 millió ha mezőgazdasági területen gazdálkodtak, és 
ennek a területnek több mint 50%-át kisméretű gazdaságok művelték (vagy 
legalábbis használták). Az adatok értelmezését bonyolultabbá teszi az, hogy ezek 
között nagyszámban szerepelnek olyan részmunkaidős gazdaságok, amelyekre 
jellemző ugyan a „családi” jelleg, de a mezőgazdasági termelést többnyire 
jövedelemkiegészítő célból végzik. Összességében az életképes családi gazdaság 
olyan önálló gazdálkodó egység, amelyben a gazdálkodó irányítása mellett a 
munka és a tőke egységet alkotva a családtagok bevonásával mezőgazdasági 
tevékenység folyik. A gazdaság mérete biztosítja a család számára a 
társadalom által elfogadott szintű életszínvonal és életminőség 
megvalósításához szükséges jövedelmet. 
Kutatásom részét képzi ezen jövedelmet biztosító gazdasági méret jellemzőinek 
meghatározása, melyet későbbi alfejezetben tárgyalok.  

 
4.2. A Mezőgazdasági kistermelés helyzetének elemzése az elmúlt tíz évben 
 

1994-ben az ország lakosságának kétharmada foglalkozott kisebb-nagyobb 
mértékű mezőgazdasági termeléssel. A több, mint 2 millió háztartás közül a 
kistermelő gazdaságok száma 1991-ben mintegy 1,4 millióra csökkent. (LACZKA 
- OROS - SCHINDELE 1994) 

A KSH egyéni gazdaságnak tekinti azt a gazdálkodót, aki által használt 
termőterület legalább 1.500 m2, vagy gyümölcsös és szőlő területe külön-külön, 
vagy együtt  legalább 500 m2, vagy tart legalább egy nagyobb állatot, vagy 50 db 
baromfit, vagy 25-25 házinyulat, prémes állatot, kisgalambot, vagy méhcsaládot. 
Ha valaki szolgáltatást nyújt, az akkor minősül gazdasági méretet elérőnek, ha 12 
hónapon át mezőgazdasági szolgáltatást nyújtott, vagy intenzív kertészeti termelést 
folytatott. (A magyar régiók mezőgazdasága 2000, KSH). 

Azok a háztartások, amelyek ezen kritériumok valamelyikének nem felelnek 
meg, nem tekinthetők gazdaságnak. Az egyéni gazdaságok számának alakulását 
mutatja a 5. táblázat. 
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A táblázat igen jól szemlélteti, hogy az egyéni gazdálkodók számának csökkenése 
folyamatos. A csökkenés oka egyrészt a népesség természetes fogyása, másrészt a 
termelőszövetkezetekhez és állami gazdaságokhoz kapcsolódó háztáji és 
illetményföld intézményének a megszűnése. Azok a nézetek, melyek szerint a 
kárpótlást követően jelentős számú egyéni gazdaság jön létre, nem igazolódott be. 
Itt valójában többségében nem új tulajdonosokról lehet beszélni, hanem olyan 
gazdaságról, akik már a háztáji és illetményföldek használatával is végeztek 
mezőgazdasági termelést. Azok a gazdaságok, melyek a kárpótlás előtt a 
szövetkezetekhez, állami gazdaságokhoz kapcsolódtak, a kárpótlást követően 
önállósodtak és leszakadtak az integrációs szervezetekről. Mivel a gazdasági 
méretet elérők száma csökken, ez magával hozza az egy gazdaságra jutó átlagos 
birtokméret növekedését, ez befolyásolja a gazdálkodás jellegét. Az egyéni 
gazdaságok összetételét a 6. táblázat mutatja. A táblázat adatai jól jelzik, hogy a tíz 
év alatt a gazdaságok száma jelentősen csökkent, mely az átlagos birtokméret 
alakulására is hatást gyakorolt. Azt átlagos birtokméret adatira vonatkozó 
információkat a 7. táblázat tartalmazza. 

Az átlagos birtokméret tehát nő, ami két tényezőre vezethető vissza. Egyrészt 
megnő az egyéni gazdaságok által használt összes földterület, ezt tette lehetővé a 
kárpótlási földalapok létrehozása. Az átlagos birtokméret növekedésének másik 
oka a gazdaságok számának fokozatos csökkenése. A földhasználat kapcsán meg 
kell vizsgálni a földhasználat jogcímének alakulását. A 2000-es évre vonatkozóan a 
bérlet és saját tulajdonú földterület arányát illetően országos adatok nem állnak 
rendelkezésre, ezeket saját felmérés alapján valószínűsítem (8. táblázat). 
Termőterület koncentráció folyamatára vonatkozó információkat a 9. táblázat 
foglalja össze. A táblázat adataiból a termőterület nagysága szerint három 
birtokkategóriát képeztem. Az első kategóriát az egy hektárral vagy annál kisebb 
területen gazdálkodók jelentik, második kategória az egy hektár elérők, de az 5 
hektárnál kisebb területtel rendelkezők alkotják. Az utolsó kategóriába az 5 
hektárnál nagyobb területtel rendelkezők tartoznak.  
Az egy hektár alatti törpegazdaságok vizsgálata 

Az összes egyéni gazdálkodó 71%-a egy hektár, vagy az alatti területtel 
rendelkezett 2000-ben (9.táblázat). Az elmúlt tíz év alatt ugyan csökkent a számuk, 
de még mindig igen jelentős az összes gazdálkodón belüli arány. 1991-hez képest 
több, mint 20%-kal esett vissza létszámuk, azonban az általuk megművelt terület 
jóval nagyobb mértékű csökkenést mutat. 1991-ben 338 ezer ha-on gazdálkodtak 
az olyan egyéni gazdálkodók ahol a termőterület nagysága 1 ha alatt volt. Ekkor az 
általuk megművelt terület több mint 50%-a az egyéni gazdálkodók által használt 
területnek. 2000-ben az 1 ha alatti egyéni gazdaságok 173 ezer ha-t műveltek meg, 
ami az összes mezőgazdasági területnek mindössze 6,8%-a. A csökkenés a 
magasabb birtokmérettel rendelkezők javára több mint 50%-al esett vissza. 

A földkoncentráció csak tendenciájában igaz, mivel a kisebb termőterületű 
gazdaságoknál erről nem lehet beszélni. Ugyan számuk 20%-kal csökken, de az 
általuk megművelt terület még kisebb lett (50%-kal esett vissza). Az 1 ha, vagy az 
alatti egyéni gazdaságok esetén nem lehet birtokbővítésről beszélni. Mivel a 
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törpegazdaságok által megművelt terület csökken, ez magával hozza, hogy más 
birtokkategóriák földterületének növekedését, míg a törpegazdaság tovább 
aprózódik. Hosszú távon a törpegazdaságok nem tudják (nem is akarják) 
birtokméretüket növelni. 
1 ha feletti törpegazdaságok 

Az 1,1 és 5 ha közötti gazdaságoknál a gazdaságok számára egyértelmű 
növekedés jellemző. A kárpótlás hatása ezen birtokkategóriát érintette leginkább. 
Azonban az általuk megművelt összes terület változására is a csökkenés jellemző. 
A gazdaságok száma 1991-hez képest duplájára nő ezen kategóriában, az általuk 
megművelt összterület aránya viszont 43,7%-ra esett vissza, azaz itt is további 
elaprózódásnak lehetünk tanúi. Abszolút számokat vizsgálva a növekedés ugyan 
egyértelműnek látszik, de az arányokat összehasonlítva az egyes évek tekintetében 
már a növekedés nem igazolódik.  
Gazdasági méretet elérők 

A gazdaságokat vizsgálva a harmadik kategóriába tartozók számában, és az 
általuk megművelt földterület nagyságában tapasztalható leginkább a koncentráció. 
2000-re megduplázódott az 5 ha feletti gazdaságok száma. Ők művelik az egyéni 
gazdaságok által használt földterület 77,6%-át. Összefoglalva tapasztalható, hogy 
nő a gazdaságok száma, de arányában is nő a földhasználat mintegy 57%-kal. 
Három kategóriát, és ezek összehasonlítását szemléltetik az 1.-2.-3.-4. ábrák. 
 
4.3. Az egyéni gazdálkodás célja  

A gazdálkodás célja alapján a mezőgazdasági tevékenységet végzőket a KSH 
négy csoportba sorolja, ezek rövid jellemzésére térek ki. 
Elsődlegesen értékesítésre termelők 

Ebben a kategóriában legmagasabb az aktív korú népesség aránya 74,4 %, a 
nyugdíjas korosztály pedig 25,6%-ot képvisel. A családi munkaerő közül legtöbben 
40-49 évesek. Itt a legnagyobb a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya. A munkaerő 49%-a rendelkezik legalább középfokú iskolai végzettséggel 
és 14,7% felsőfokú végzettséggel bír. Az összes többi kategóriához képest itt a 
legalacsonyabb az olyan mezőgazdasági tevékenységet végzők létszáma, akik még 
alapfokú végzettséggel sem rendelkeznek. Szakirányú végzettséget tekintve ez a 
kategória emelkedik ki 13,1%–kal. Ez azt jelenti, hogy a többség rendelkezik 
iskolai végzettséggel, de sok esetben az nem a mezőgazdasághoz kapcsolódik. 
Összességében elmondható, hogy a csak árutermelésre termelők esetén 
legalacsonyabb az átlagos életkor. Itt rendelkeznek legtöbben szakirányú 
végzettséggel, de sokan közülük nem hivatásszerűen működnek közre a 
gazdaságban. Ezt bizonyítja, hogy mintegy 46,8%-nak még van egyéb 
jövedelemforrása is. Különösen ide tartoznak a nyugdíjasok. Hány fő tekinthető 
főfoglalkozásúnak a mezőgazdaságban? Az EU ajánlás szerint ehhez legalább 225 
napot kell dolgozni a mezőgazdaságban, e feltételnek az árutermelő gazdaságban 
tevékenykedők 13,1%-a (21.793) tesz eleget. Az összes többi egyén nem tekinthető 
főfoglalkozásúnak. A törpegazdaságok méretüknél fogva nem biztosítják a 



 13

megélhetést még a gazdálkodónak sem, nem még idegen munkaerő állandó 
foglalkoztatását. 

Árutermelési célból tevékenykedő egyéni gazdaságok mellett jelentős 
szerepet kapnak a felesleget értékesítő gazdaságok is. Ezen kategóriát mintegy 
66.097 fő képviseli. A 225 napnál többet dolgozók aránya 6,9% (45.874 fő), ez az 
arány közel fele az előző kategóriának, létszámot tekintve közel a kétszerese, ezért 
ezen kategóriát ugyanolyan fontossággal kell kezelni, mint az előzőt. Iskolai 
végzettséget tekintve alig marad el az előző kategóriától, viszont a felsőfokú 
végzettek aránya annak felére csökken. A szakirányú végzettséget tekintve itt is 
meghatározó, hogy a többség (92,8%) egyáltalán nem, vagy csak alapfokú 
végzettséggel rendelkezik. A családi munkaerő 36,8%-a nyugdíjas, vagyis ezt a 
kategóriát már a magasabb átlagos életkor jellemzi. A családi munkaerő 57,3%-
ának nincs a mezőgazdaságon kívül más jövedelemforrása. Őstermelői, vagy 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők száma 376.130 fő (57%). A 660.097 fő 
302.400 gazdaságban tevékenykedik, tehát az átlagos létszám 2,2 fő. Itt minden 
második egyén rendelkezik őstermelői vagy vállalkozói igazolvánnyal. Feltehetően 
a felesleget értékesítő gazdaságok közül is kerülhetnek ki olyan gazdálkodók kik a 
későbbiek folyamán élethivatásszerűen folytatják a gazdálkodást. 
A saját fogyasztásra termelő gazdaságok 

Ezen gazdaságokban a legmagasabb a nyugdíjasok aránya (40,9%), tehát itt a 
legmagasabb az átlagéletkor. Itt a legalacsonyabb a közép– vagy felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya. Az őstermelői, illetve egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkezik 19,3%, tehát még itt is kiváltják az őstermelői 
igazolványt, ha az adózás szempontjából kedvezőbb. 
A főként mezőgazdasági szolgáltatást nyújtók  

Ezen kategóriát alkotják legkevesebben, itt a legmagasabb azoknak a száma, 
akik a mezőgazdaságon kívül nincs más jövedelemszerző tevékenysége. Egyben itt 
a legalacsonyabb az átlagéletkor. A nyugdíjasok aránya mindössze 17,2%. A 
szakirányú végzettség szintén kiemelkedő. A 4.402 fő körül közel 600 fő egyéni 
vállalkozó, 1.611 fő őstermelőként tevékenykedik. A szolgáltatást nyújtók közel 
26,6%-a tekinthető főfoglalkozásúnak. 
A gazdálkodók gazdaságon kívüli jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó 
adatokat a 11. táblázat tartalmazza. 
 
4.4. Az Egyéni gazdálkodók jövedelem helyzetének elemzése APEH adatbázis 
alapján 
 

Az egyéni gazdaságok vizsgálata a bevallott jövedelemnagyság és ezzel 
szorosan összefüggő adózás aspektusából történt.  

Az átlagos jövedelmek tekintetében igen jelentős eltérést lehet tapasztalni 
ugyanazon tevékenységre nézve. Ennek alapvető oka a nyilvántartás vezetésben, 
valamint a költségek elszámolási módjában keresendő. Az adózás módjának 
megválasztásában alapvetően az adminisztratív terhek elkerülése játszik szerepet. 
Ez mellett azonban meg kell említenünk, hogy a gazdálkodó tevékenységével 
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összefüggésben mennyi költség elszámolására van lehetősége. Azon gazdálkodók 
esetén akiknél kevesebb igazolható kiadás jelentkezik inkább az átalányadózási 
módot választják. Ebben az esetben igen jelentős problémának látom, hogy a 
vélelmezett jövedelmet jelenleg is az 1997-es év alapján kell meghatározni. Az 
agrárágazat jövedelmezőségének romlása mellett. Az APEH adatok elemzése 
bebizonyította, hogy az adóbevallásokból nem lehet reálisan megítélni a 
gazdálkodók jövedelemhelyzetét. 
Az átalányadózási módot választók közül 1998-ban 8%, 1999-ben 6,4%, 2000-ben 
5,8% vallott be jövedelmet és ezzel kapcsolatban tett eleget adóelőleg és 
adófizetési kötelezettségének. Az igazolvány bevezetése óta azonban létszámuk 
folyamatosan csökken. Egy átalányadót fizető őstermelőre 1998-ban átlagosan 
120.060 Ft jövedelem jut. 

Az APEH regisztráció szerint ezen adózási módot választják legkevesebben, 
a jelentős adókedvezmény miatt azonban ezen adózási módot választó őstermelők 
száma folyamatosan nő. Az APEH országos adatai alapján elmondható, hogy a 
kedvező költségelszámolás ellenére összességében kevesebb őstermelő választja a 
tételes költségelszámolás módszerét. Azonban az egyes éveket vizsgálva számuk 
folyamatosan növekszik, ennek oka, hogy ez az adózási mód – részletesebb 
nyilvántartási kötelezettség ellenére – jelentősen kevesebb adófizetési kötelezettség 
okoz. Sajnos az átalányadó estén megállapított vélelmezett jövedelemhányadon az 
elmúlt évben semmit nem korrigáltak a megnövekedett költségterhek ellenére. Az 
elmúlt évek alatt az infláció mértékét sem vették figyelembe, miközben változatlan 
jövedelem tartalmat vesznek alapul. Ezen tényezők együttesen okozzák az átlagos 
jövedelem összegekben tapasztalható eltéréseket az egyes adózási módokat 
vizsgálva. 
 
 
 
4.5. Egyéni gazdaságok kérdőíves vizsgálata Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
 
A kérdőíves felmérés célja: 
  a termelési érték, valamint a standard fedezeti hozzájárulás számításához 

szükséges alapadatok összegyűjtése ugyanazon gazdaságokra, 
 EU előírásai szerinti gazdasági méret meghatározása és elhatárolása a KSH 

által tipizált mezőgazdasági számbavételi egységtől, 
 a gazdaságokat jellemző tényezők feltárása, és az egyes tényezők közötti  

kapcsolat vizsgálata. 
 
A kérdőíves felmérés során összegyűjtött adatokat SPSS elnevezésű statisztikai 
programmal dolgoztam fel. Minden gazdaságra egyenként a területnagyság, 
valamint a gazdaságban található különböző fajú és létszámú állatállomány 
figyelembevételével határoztam meg a termelési értéket és az SFH 
gazdaságonkénti értékeit. A standard fedezeti hozzájárulás számításához 
felhasznált ágazatonkénti érték alapadatait az AKII bocsátotta rendelkezésemre. 
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Kérdőívek értékelése 
 
A falugazdászok segítségével 1000 kérdőív jutott el a termelőkhöz, amelyből 628 
kitöltött kérdőív érkezett vissza. Az egyes kérdések értékelésénél mindig 
figyelembe vettem, hogy az adott kérdés esetén mennyi az értékelhető válasz. A 
termelési érték, valamint a standard fedezeti hozzájárulás számítására 
gazdaságonként került sor.  

A kérdőív első kérdése a gazdaságirányító életkorára vonatkozik, s 
valamennyi kérdőív kitöltő válaszolt a kérdésre. A gazdálkodók életkorára 
vonatkozó kérdésfeltevés célja az volt, hogy az aktív korú és a nyugdíjas 
gazdálkodókat elkülönítsem, így gazdaságaikat külön-külön jellemzem. Az aktív 
korú korcsoporton belül is külön vizsgáltam a 25 éves vagy ennél fiatalabb 
gazdálkodókat.  
A nyugdíjas gazdálkodók aránya mind az országos, mind pedig a Jász- Nagykun-
Szolnok megyei adatbázishoz képest kisebb arányt képvisel. A nyugdíjas 
korosztály esetén nyilatkozni lehetett a gazdaság jövőjéről. Ez esetben a többség 
nem kíván fejleszteni, hobbinak tekinti a mezőgazdasági tevékenységet, 
valamint jövedelem-kiegészítésként kívánja a gazdaságot a továbbiakban is 
fenntartani. A felmérés alapján ez 79 gazdaságot érint.  
Nyugdíjas és aktív korú gazdálkodók jellemzői 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdálkodók jellemzését elsőként az 
iskolai végzettség oldaláról közelítettem meg. Megvizsgáltam, hogy van-e 
összefüggés az iskolai végzettség és az életkor, valamint a gazdaság mérete között. 

Az általam vizsgált aktív korú lakosság 45,5%-a rendelkezik szakirányú 
mezőgazdasági végzettséggel, a nyugdíjasok esetén ez az arány mindössze 3,8%. A 
szakirányú végzettség és az életkor közötti kapcsolat vizsgálatára függetlenségi 
próbát alkalmaztam. A próba eredményeképpen azt kaptam, hogy a két vizsgált 
tényező között szignifikáns összefüggés van, vagyis a fiatalabb korosztálynál 
kisebb arányú azon gazdálkodók száma, akik nem rendelkeznek szakirányú 
végzettséggel. A kor előrehaladtával csökken a szakirányú végzettséggel 
rendelkezők aránya. 

A szakirányú végzettség és birtokméret kapcsolatát a Chi négyzet próba 
értéke erősítette meg. A gazdálkodó minél nagyobb földterületen gazdálkodik, 
annál inkább fontosnak tartja iskolai végzettség meglétét. A 2,5 ha vagy az 
alatti területtel rendelkezők mindössze 23,5%-a rendelkezik szakirányú 
végzettséggel, ugyanakkor a 2,6-50 ha közötti gazdaságok esetén ez 52% és az 
50 ha feletti gazdaságok esetén több mint 67%-ban rendelkezik a gazdálkodó 
szakirányú végzettséggel. 

A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy az életkor hatással van-e a 
gazdálkodásba bevont családtagok létszámára, valamint az idegen munkaerő 
alkalmazására, akár időlegesen, akár állandó jelleggel. Az eredmények a 
következők. A gazdálkodók 46%-a 1főt von be még a saját munkaerején kívül a 
gazdálkodásba. Jellemző még a 2 fő bevonása is (35,7%), a legkisebb arányt a 3, 
vagy annál több főt bevonó gazdaságok teszik ki (18,3%). A gazdaságok a saját 
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munkaerőn kívül 35,7%-ban vesznek igénybe idénymunkást, 64,3%-ban erre 
egyáltalán nem kerül sor. Az állandó munkaerőt alkalmazó gazdaságok aránya 
mindössze 16,6%. Az igénybe vett idénymunkások száma 1 főtől akár 30-40 főig is 
terjedhet. A legkevesebb családi munkaerővel a nyugdíjasok rendelkeznek. A 25-
62 év közöttiekre inkább a 2, vagy annál több családtag bevonása a jellemző, a 25 
év alatti gazdálkodókra inkább az 1 fő bevonása a meghatározó. A bevont fél 
általában a házastárs, az idősebb korosztály esetén pedig a gyerekek, vagy 
nagyszülők. A megvizsgált 628 gazdaságban összesen 1.660 fő vesz részt. Egy 
gazdaságra átlagosan 3 fő jut. Ez a megyei átlagtól 1 fővel nagyobb értéket jelent.  
A nyugdíjasok által működtetett gazdaságok esetén a legjelentősebb a kisbirtokkal 
rendelkezők aránya, melyen ők maximum 1 bevont családtaggal tevékenykednek. 
A nyugdíjas gazdálkodók mezőgazdasági tevékenységüket elsősorban a saját 
fogyasztásra termelés valamint a kiegészítő jövedelemszerzés céljából folytatják. 
Ezen célokat kis gazdasági mérettel is biztosítani tudják, de a gazdaság 
fejlesztéséhez sem tőkével, sem szakismerettel, sem fejlesztési szándékkal nem 
rendelkeznek. Ezen gazdaságokba áramló támogatás a mindennapi megélhetést 
segíti elő. Az életkor és a gazdasági méret közötti összefüggés vizsgálatát követően 
arra kerestem a választ hogy van-e összefüggés az életkor és a földhasználat 
jogcíme között. A Chi négyzet próba alapján elmondhatom, hogy a saját tulajdon a 
nyugdíjas korosztálynál meghatározó, ezzel szemben a bérelt területeknek az aktív 
korú népességnél van meghatározó szerepe. A nyugdíjasok jövedelem kiegészítését 
az 1ha vagy az alatti területnagyság vagy éppen az 1-2 számosállatnak megfelelő 
állatállomány is biztosítani tudja. Ha ezen cél eléréséhez a gazdálkodónak bérlet 
útján kell hozzájutnia, akkor ezen tevékenység végképp veszteséges lesz. A 
felmérés bizonyítja, hogy az idősebb gazdálkodók sok esetben a rendelkezésükre 
álló területet is nehezen tudják megművelni előfordul, hogy bérbe adják és ebből 
lesz kiegészítő jövedelmük. A fiatalabb gazdák esetén igen jellemző a 
gazdaságbővítési– és fejlesztési szándék ennek akadálya elsősorban a tőkehiányban 
keresendő. Az alacsony jövedelmezőség miatt még az alacsony termőföld árakat is 
nehéz kigazdálkodni, ezért inkább bérlet útján bővítik gazdasági méretüket.  
A gazdálkodó gazdaságbővítési szándéka 
A gazdaság jövője szoros kapcsolatban van a fejlesztés kérdésével. Felmérések 
bizonyítják, hogy a fejlesztés elsősorban a rendelkezésre álló források nagyságától 
függ. Nem közömbös azonban az életkor és a fejlesztési szándék közötti 
összefüggés vizsgálata sem. A fejlesztési szándékra vonatkozó kérdéssel 
kapcsolatban 624-en adtak választ. A kapcsolat a két vizsgált tényező között 
egyértelmű. A legfiatalabb korosztály a legambiciózusabb rájuk jellemző 
leginkább, hogy rendelkeznek szakirányú végzettséggel és a földhasználatukban a 
földbérlet a meghatározó. A 26-62 éves korosztályra is jellemző a fejlesztési 
szándék, de már az arány kisebb, többen úgy gondolják, hogy már eljutottak arra a 
gazdálkodási szintre, mely céljaik megvalósítását lehetővé teszi. Ezt a vizsgálat is 
alátámasztja, mely szerint a nyugdíjas korosztály tervezi legkevésbé gazdasága 
fejlesztését. 
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A vizsgált gazdaságok tevékenységének elemzése 
A vizsgált gazdaságoknál is igen meghatározó a termőföldhasználat. Az 

egyéni gazdaságok összesen 14.820,3 ha területen gazdálkodnak. Termőföldet 
használ a gazdaságok 52,2 %-a. Egy gazdaságra átlagosan 27,3 ha terület jut. Az 
542 gazdaság közül 60% határozott meg pontos adatot a termőterületét illetően. Ha 
csak ezen gazdaságokat vesszük figyelembe, akkor 1 gazdaságra 39,8 ha terület jut.  

A gazdálkodók által megadott termőföldterületet tekintve az SPSS program 
segítségével pontos kategóriákat lehet képezni a birtokkategóriákat illetően. A 
birtokkategóriák képzésére egyrészt a KSH tipológiát alkalmazom, másrészt a 
német statisztika kategóriáit. A két alkalmazási mód azért szükséges, mert a KSH 
tipológia a 10 ha feletti gazdaságokat már túl nagy intervallum alapján tipizálja, 
viszont az általam vizsgált gazdálkodók birtokmérete esetén jelentős eltérések 
tapasztaltam elsősorban a 10 ha feletti gazdaságoknál. A német tipológia alapján 
történő kategorizálás ad pontos képet arról, hogy a mezőgazdasági tevékenységgel 
foglalkozók zömének (94,1%-ának) az átlagos birtokmérete jóval nagyobb, mint 2 
ha. A megkérdezettek 51,6%-a 10-30 ha közötti területen gazdálkodik. 
A KSH tipológiája hasonló képet mutat, azonban a 10-50 ha közötti kategória 
széles intervallumot foglal magába és ez torzítólag hat az átlagkategória 
tekintetében. Megyei szinten az 1 ha alatti gazdaságok aránya 68,1%, az általam 
vizsgált egyéni gazdaságoknál ez mindössze 4,9%-ot tesz ki. Az 1 ha alatti 
törpegazdaságok nem tekinthetők versenyképes gazdaságoknak, vagyis a KSH 
szerinti gazdasági méret fogalmát csak számbavételi egységnek tekinthetjük, 
az EU által meghatározott gazdasági mérethez ezen egység többszörösére van 
szükség. Az alacsony birtokméretek miatt a támogatás többnyire szociális célt 
szolgál a termelők körébe. Jász-Nagykun Szolnok megyében 2000-ben 11114 fő 
kapott földalapú támogatást, akik 84%-a 20 ha alatti területtel rendelkezik.  
A vizsgált gazdaságok vetésszerkezete 

Az egyes gazdaságok adatait birtokkategóriánként és a termelési szerkezet 
figyelembevételével bontottam meg. Az ugar és az egyéb kategórián kívül 14 
növényfajtát neveztem meg. Az 1 ha alatti törpegazdaságok esetén többnyire olyan 
növények dominálnak, melyeket a háztartásban közvetlenül hasznosítani lehet (pl. 
zöldségfélék). Az 1 ha feletti gazdaságoknál a növénytermesztésen belül nagy 
mértékű a diverzifikáció, ez a folyamat a 100 ha feletti gazdaságokat már nem 
jellemzi. A 100ha feletti gazdaságok olyan gépparkkal rendelkeznek, amely a teljes 
vertikum kiszolgálását lehetővé teszik. A többiek - az alacsony birtokméretnél 
fogva - inkább bérmunkát vesznek igénybe, mivel a gépek kapacitását ilyen 
méretnél nem lehetne megfelelően kihasználni.  
A gazdaságok vizsgálata termelési érték alapján 

A termelési kapacitás esetén minden gazdaságot meg kellett vizsgálni, és 
gazdaságonként meg kell határozni a termőterületre és az adott állatfajra jellemző 
termékértéket. A KSH adataiból megállapítható, hogy – Jász- Nagykun-Szolnok 
megye esetén – az 1 ha-ra jutó termelési érték 119,1 eFt, 1 számosállatra pedig 
339,1 eFt termelési érték jut, a későbbiek folyamán ezen érték segítségével 
határoztam meg gazdaságonként az összes előállított termelési értéket. 
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A termelési érték számítása szempontjából a 628 gazdaságból 494 gazdaság 
biztosított hasznosítható információt. Ezen gazdaságok termelési kapacitása 
jelentősen eltér mind az országos, mind pedig a megyei adatoktól. Az általam 
vizsgált gazdaságok termelési értéke nagyobb mint az összehasonlítás alapját képző 
megyei és országos adatok. 1 MFt feletti termékérték állít elő a gazdaságok 58,6%-
a, amihez legalább 7 számosállatra, vagy növénytermesztés esetén legalább 20,6 ha 
területre van szükség. (A termelési értékre vonatkozó adatokat a 10. táblázat 
foglalja össze) 
 
A vizsgált gazdaságok értékelése a standard fedezeti hozzájárulás alapján 
• Csak növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok 

A felmérésben ilyen tevékenységet 158 gazdaság folytat. Közülük 62,7% éri 
el a 2 európai méretegység alsó határát. A növénytermesztéssel foglalkozók által 
előállított TÉ 1.448.930,65 eFt-nak felel meg. Ezen gazdaságok által megművelt 
földterület 8724 ha, ez az összes összeírt termőföld 58,7%–a. Az egy gazdaságra 
jutó földterület átlagosan 55,2 ha.  
A gazdaságok által előállított SFH értéke 367.600 eFt, az egy gazdaságra jutó SFH 
érték 2.326,6 eFt, ami 7,6 ESU-t tesz ki. Ezen érték az EU tipológiája szerint kis 
gazdaságnak számít. A növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok esetében az 
előállított termelési érték mindössze 25%-a tekinthető SFH értéknek, ezzel 
magyarázható hogy a gazdaságok jelentős része kis gazdaságnak számít annak 
ellenére hogy, ezen gazdaságok átlagos birtok nagysága az EU átlagos 
birtokméretének dupláját is meghaladja.  
Vegyes gazdaságok 

Az ezen gazdaságok által előállított TÉ 1.400.000 eFt, az előállított SFH 
pedig 749.330 eFt. Az EU méretegységet elérő gazdaságok száma 183, a 
méretegységet el nem érő gazdaságok aránya 10,7%. Egy vegyes gazdálkodást 
folytató gazda által megművelt földterület 29,7 ha e mellett 4,5 számosállatnak 
megfelelő állatlétszámmal rendelkezik. A vegyes gazdaságok esetén a termőföldre 
jutó SFH érték: 546.286 eFt. Az állattenyésztés során előállított SFH érték 203.044 
eft. Átlagosan egy gazdaságra 3.655,3 eFt SFH érték jut, ami 11,9 ESU egységnek 
felel meg, ez pedig a tipológia alapján közepesen kicsi kategóriát jelent. A 
növénytermesztést és állattenyésztést együttesen folytató gazdaságok esetén 
legjövedelmezőbb a mezőgazdasági tevékenység itt az SFH értéke a TÉ 53%-t éri 
el.  
Állattartó gazdaságok  

A 131 adatszolgáltató közül mindössze 47,3% érte el a minimális 2 ESU 
értéket. Itt kerül előállításra a legkevesebb TÉ és SFH. A TÉ összege 475.372,72 
eFt, az SFH 191.106 eFt-nak felel meg. Ezen gazdaságokban található az összes 
számosállat 55,1%-a. Egy számosállatra jutó SFH érték ebben a vizsgált 
kategóriában 167.872,5 Ft-nak felel meg. Egy gazdaságra jutó SFH értéke pedig 
1.458,8 eFt, ami 4,7 ESU-nak felel meg, s szintén kicsi kategóriát jelent. A 
termelési érték 40%-a tekinthető SFH értéknek. Az állattartó gazdaságok esetén 
jobb a jövedelemtermelő képesség, mint a csak növénytermesztéssel foglalkozó 
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gazdaságok esetén. A gazdasági méret elérését már 2db tejelő szarvasmarha 
tartásával biztosítani lehet.(A vizsgált gazdaságok SFH szerinti megoszlását a 11. 
és a 12. táblázat mutatja.) 

 
Az 1 hektárra jutó SFH 

Az 1 ha-ra jutó SFH számításához meg kellett határoznom, hogy az összeírt 
egyéni gazdaságok mekkora területen gazdálkodnak. Ugyanakkor szükség van a 
gazdaságok által előállított összes SFH értékre. Itt azonban nem csupán a csak 
növénytermesztéssel foglalkozókra kell kitérni, hanem a vegyes gazdálkodást 
folytatók esetén is ki kell számolni, hogy mennyi az az általuk előállított SFH, 
amely a föld megműveléséből származott. A növénytermesztő gazdaságok által 
előállított SFH és a vegyes gazdaságok növénytermelése során előállított SFH érték 
együttes összege a számítások alapján 913.886 eFt. Ha ezt elosztjuk a gazdaságok 
által megművelt 14.821 ha területtel, akkor azt kapjuk, hogy az 1 ha-ra jutó SFH 
érték 61.661,6 Ft-nak felel meg.  
 
Az 1 számosállatra jutó SFH 

A számítás menete hasonló, mint a földterület esetén. A csak 
állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságokban, valamint a vegyes gazdaságokban 
tartott számosállat összesen 2.066,2. Az ezek által előállított összes SFH 394.150 
eFt. Így egy számosállatra 190.761 Ft SFH érték jut. Ezek után választ adhatunk 
arra a kérdésre, hogy 2 ESU méretegységhez mekkora földterülettel, illetve 
számosállat létszámmal kell átlagosan rendelkezni: 
 csak állattenyésztést folytató gazdaság esetén 1,6 számosállatot kell tartani, 
 csak növénytermesztéssel foglalkozó esetén pedig 5 ha területet kell 

megművelni. 
Az 1,6 számosállat esetén bármilyen állatot tarthat a gazdálkodó ezen számosállat 
nagyságnak megfelelően, akkor már eléri a gazdasági mérethez szükséges 
jövedelmet. Az elért jövedelem nagyságot a hasznosítás iránya jelentősen 
befolyásolja. A növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok esetén az 5ha területen 
a hagyományos kultúrák közül a kukorica, cukorrépa, burgonya termesztése 
biztosít elegendő jövedelmet a gazdasági méret eléréséhez. A zöldségfélék 
termesztése esetén már az elért jövedelem a 2 ESU nagyságot meghaladó méretet 
biztosít. 
A vizsgált gazdaságokban átlagosan 2fő tevékenykedik a minimálbér összegével 
számolva legalább 1200eft SFH-t kellene ahhoz előállítani, hogy a gazda és egy fő 
hozzátartozója a gazdálkodásból annyi jövedelemre tegyen szert ami az alapvető 
megélhetéshez szükséges javak előteremtését biztosítja. A megélhetéshez 
szükséges SFH érték közel 4ESU nagyságnak megfelelő gazdasági méretet 
feltételez, ami számításaim szerint 20ha szántó terület művelését illetve 6,4 
számosállat tartását jelenti, ezen kritériumnak az általam vizsgált gazdaságok 
58,4%-a felel meg.  
A méretkategóriák meghatározásával lehetőség nyílik az általam vizsgált 
gazdaságok méretkategóriáinak megoszlását összevetni ESU alapján az Európai 
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Unió hasonló adataival. Az adatok megdöbbentő eltérést mutatnak, miközben 
figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az Európai Unióban a statisztikák alapján 
egy gazdaságra 26 ha terület jut. Ugyanakkor az általam megvizsgált gazdaságok 
esetén ez a növénytermesztéssel foglalkozóknál 55,2 ha, de a vegyes 
gazdaságoknál is közel 30 ha az átlagos birtokméret. Ez bizonyítja, hogy a 
hazai gazdaságok esetén nem csak a méret kérdése a legnagyobb probléma, 
hanem az igen alacsony szintű jövedelmezőség. 
Az egyéni gazdaságok méretének meghatározására EU előírásainak megfelelően 
országos szinten 2002-ig nem volt mód. Elsőként az Általános Mezőgazdasági 
Összeírást követően a KSH az AKII szakembereivel együttműködve meghatározták 
az összeírt egyéni gazdaságok méretét. Ezen adatok 2002 májusában nyertek 
publicitást. A közel 1 millió gazdaságnak több, mint 90%-a nem éri el az EU-
ban elfogadott gazdasági méret alsó határát az SFH alapján. Azonban a KSH 
adatok továbbra sem teszik lehetővé a gazdasági méret eléréséhez szükséges 
gazdálkodási paraméterek meghatározását, csupán az adatok bizonyítják, hogy a 
KSH által meghatározott gazdasági méret valójában csak számbavételi egység. A 
gazdaságok fennmaradó 10%-áról alig rendelkezünk információval, pedig ezen 
gazdaságok hasznosítják az egyéni gazdaságok által megművelt terület több, mint 
70%-át. Az országos és a megyei gazdaságok ESU méretét összehasonlítva 
(12.táblázat) látható, hogy a megyében több egyéni gazdaság éri el EU által 
meghatározott gazdasági méret alsó határát. Az általam vizsgált Jász-Nagykun-
Szolnok megyei gazdaságok gazdasági méretének megoszlása eltér a megyei és az 
országos adatoktól, ez elsősorban a gazdasági méretet elérő gazdaságok javára 
történt. Ezen adatok is bizonyítják hogy a támogatások és a finanszírozás kérdését 
illetően a gazdasági méret alattiak támogatása nem elhanyagolható, de ezen 
gazdaságok méretüknél fogva nem képesek felvenni a versenyt EU gazdaságaival. 
A KSH a gazdaságok alacsony méretéből adódóan az 1 ESU-n belül további 
kategóriákat képzett. Országos adatok esetén a gazdaságok 64%-a (megyei adatok 
esetén a gazdaságok 60%-a) az 1 ESU 25%-nak megfelelő SFH értéket ér el 
(számításaim szerint ez 77.000Ft). Ezen adatok is bizonyítják, hogy a gazdálkodás 
többnyire a jövedelem kiegészítése céljából történik. Az országos és a megyei 
adatok közötti eltérések is indokolják a regionalitás figyelembe vételét a 
támogatások megállapításánál. 

A gazdasági méret meghatározását követően az egyes kérdések közötti 
összefüggéseket tovább vizsgáltam. A kérdések közötti kapcsolatra a már 
ismertetett függetlenségi próbát alkalmaztam. 
Adóbevallás és árbevétel kapcsolata 

A 628 kérdőív kitöltő közül az adóbevallás benyújtását illetően 618-an adtak 
választ. A válaszadók közül 460 fő adóbevallást készül beadni 2000-ben, és 
mindössze 25,3% nem szándékozik az elmúlt évvel (1999) kapcsolatban 
adóbevallást benyújtani. Vagyis náluk az árbevétel a 250.000 Ft-ot nem haladta 
meg. Azon gazdálkodók körében, akik adóbevallást nyújtanak be, 10,7%-uknál az 
árbevétel nem haladja meg a 250.000 Ft-ot, de egyéb más jövedelmük miatt sor 
kerül erre. A válaszadók 69,8 %-a esetén a bevétel 250 eFt-4.000 eFt közé esik.  
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Elég jelentős azon gazdaságok száma (mintegy 90 gazdaság) ahol az 
árbevétel a 4.000 eFt-ot meghaladja. Természetesen az árbevétel nagysága és az 
adóbevallás benyújtása között az összefüggés egyértelmű: minél inkább nő az 
árbevétel, annál nagyobb számban kerül sor az adóbevallás benyújtására. Az 
országos adatokhoz képest a felmérés ellentétes információkat szolgáltat. Itt 
ugyanis a válaszok alapján a tételes költségelszámolás választásának nagyobb az 
aránya az átalányadóhoz képest. Ennek okát a nagyobb gazdasági méretben és a 
nagyobb árbevételben látom. Az országos adatok elemzéséből azt szűrtem le, hogy 
az árbevétel nagysága határozza meg a választott adózási módot. Ezen 
megállapítást bizonyítja a Chi négyzet próba vizsgálati eredménye, mely szerint az 
adózási mód és az árbevétel nagysága közötti összefüggés szignifikáns. 0-250 eFt 
árbevétel esetén inkább választják az átalányadót, hisz nem kell adóbevallást 
beadni, de ha netán túllépik ezt az összeghatárt, akkor csak a bevételeket kell 
gyűjteni és egy minimális adót befizetni. Azonban a 250 eFt – 4.000 eFt közötti 
bevétel intervallum esetén már a tételes költség-elszámolási módot választók száma 
meghatározó. Ennek oka a már említett kedvező adózási feltételekben keresendő, 
hiszen ha ugyanolyan nagyságú árbevételt veszünk alapul, akkor átalány adó 
szerint adófizetés keletkezik, tételes költségelszámolásnál viszont nem keletkezik 
semmilyen adófizetési kötelezettség. 

Az árbevétel nagysága és a gépellátottság szintén nem független egymástól. 
A gazdálkodáshoz szükséges gépparkról a válaszadók 97,8%-a nyilatkozott. A 
válaszadók 60%-a nem rendelkezik a termeléshez szükséges gép állománnyal. 
Ahogyan nő az árbevétel, úgy nő azon válaszok száma, melyek a megfelelő 
gépellátottságról nyilatkoznak.  
A 250 eFt alatti bevételt elérők esetén 83,4%-uk nem rendelkezik megfelelő 
gépekkel, a 250 eFt – 4.000 eFt árbevétel esetén ez a válaszadók 58,7%-át érinti, a 
4.000 eFt feletti árbevétel esetén viszont ez már mindössze 25%-nál jelent 
problémát. Az árbevétel nagyságát vizsgálva felmerül a kérdés, hogy a gazdaság 
bővítését, fejlesztési kérdéseit befolyásolja-e. A válasz egyértelműen igen. A 
gazdaság bővítésével kapcsolatban 622 válasz érkezett. Ebből a többség, 
(51,8%) nem kíván a későbbiekben a gazdaságába invesztálni. A gazdálkodás 
színvonalának szinten tartása a 0-250 eFt árbevételt elérő gazdaságok esetén a 
legnagyobb arányú, itt a válaszadók 72,7% nem kíván a későbbiekben fejleszteni. 
A 250 eFt - 4.000 eFt árbevétel kategória esetén ez az arány 48,9%-ra csökken és 
4.000 eFt felett ez már mindössze 28,3%. Valójában ők azok, akik jelentősen 
igénybe vennék a támogatásokat. A támogatások igénybevétele, valamint az 
árbevétel kapcsolatát szintén szignifikancia jellemzi, ahogy nő az árbevétel, úgy nő 
az a támogatást igénybe vevők száma is.  

A 250 eFt árbevételt meg nem haladó gazdaságok esetén támogatást 
mindössze 60,4% vesz fel, ez az arány a következő árbevétel kategóriánál 
84,6%, a legmagasabb árbevétel kategória esetén viszont már 87%, a 
támogatást igénybe vevők aránya. 

A vegyes gazdálkodást, illetve csak növénytermesztést folytató 
gazdaságoknál nagy jelentősége van a földalapú támogatásoknak. Ezzel 
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kapcsolatban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy változik-e a támogatást 
igénybe vevők száma a megművelt területnagyság függvényében. A kérdést a Chi 
négyzet próba igazolta. Minél nagyobb birtokon történik a gazdálkodás, annál 
inkább jellemző a támogatások felvétele. Az 599 válaszadó közül 474 fő vett fel 
támogatást. Közülük legtöbben 2,6-50 ha közötti területtel rendelkeznek. Az 50 ha 
feletti gazdaságok közül 94% vesz fel támogatást.  

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás kérdése mindinkább aktuálissá válik 
a gazdálkodók számára is. Kíváncsi voltam arra, hogy a csatlakozás kérdését 
illetően a gazdálkodók milyen véleményt formálnak. 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás kérdését illetően valamennyi gazdálkodó 
véleményt alkotott. A csatlakozás kérdését két megközelítésből vizsgáltam, 
egyrészt az életkor, másrészt az árbevétel oldaláról. Az életkor és a csatlakozás 
kérdésére adott válasz jellegét illetően nincs kapcsolat. A válaszadók 60,4%-a 
helyesli a csatlakozási törekvéseket, és remél előnyöket a csatlakozástól. Azonban 
az árbevétel nagysága és az EU-s csatlakozásról való nyilatkozat már nem 
független egymástól. A válaszokat vizsgálva az árbevétel függvényében a 
következő megállapítást tettem. Az alacsony árbevételt elérők esetén nagyobb azon 
válaszok aránya, akik nem helyeslik az EU-hoz való csatlakozást (ez 54,1%-ot 
jelent). Ugyanakkor a 4 MFt feletti árbevétel esetén ez már csak a válaszok 27,2%-
ára jellemző. Ennek oka az eltérő gazdasági méretben keresendő. A kisebb 
gazdaságok jobban féltik jövőjüket mint a nagyobb gazdaságok. Ennek oka hogy 
méretüknél fogva kisebb támogatási forrásra számítanak. A kisebb gazdaságok 
attól tartanak, hogy az EU-hoz történő csatlakozással helyzetük még 
kilátástalanabbá válik, és elveszíthetik kiegészítő bevételi forrásukat. 
A birtokméret és gépellátottság kapcsolata 

A 0-2,5 ha közötti birtokmérettel rendelkezők 81,7%-a nem rendelkezik 
gépekkel a föld megmunkálásához, a 2,6-50 ha közötti kategória esetén ez az arány 
59%, az 51 ha feletti gazdaságok esetén a legtöbb azon gazdálkodók aránya akik 
megfelelőnek tartják géppark állományuk színvonalát. A kisbirtokkal rendelkezőknél 
legmagasabb azon válaszok aránya, akik nem akarnak bővíteni (76,5%). Az 51 ha 
feletti birtokkal rendelkezőknek mindössze 32,8%-a nyilatkozott úgy, hogy nem kíván 
fejleszteni, bővíteni. 

A gazdálkodók nyitott kérdés formájában elmondták, hogy mezőgazdasági 
tevékenységükkel kapcsolatosan milyen segítséget igényelnének. A válaszok 
alapján a legtöbben (50,4%) még több közvetlen támogatást várnak a 
gazdálkodáshoz, mellyel valamelyest mérsékelnék az igen alacsony 
jövedelmezőség okozta problémákat. A válaszadók kiemelten fontosnak tartják a 
gazdasági stabilitást, a biztos keresletet, és az agrárolló szűkítésére irányuló 
törekvéseket.  
4.6. Új és újszerű tudományos eredmények 
 

1) Az egyéni gazdálkodók száma 1981-től kezdve napjainkig folyamatosan 
csökken. Azok a nézetek, melyek szerint a kárpótlást követően jelentős 
számú egyéni gazdaság jön létre, nem igazolódott be. Valójában 
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többségében nem új tulajdonosokról lehet beszélni, hanem olyan 
gazdálkodókról, akik már korábban is folytattak mezőgazdasági 
tevékenységet. Ők a kárpótlást követően önállósodtak, leszakadtak az 
integrációs szervezetekről, s ezzel helyzetük kiszolgáltatottá vált. Az egyéni 
gazdaságok számának csökkenése mellett átalakult a gazdálkodás jellege is. 
Míg 1991-ben a vegyes gazdaságok voltak túlsúlyban (45,7%), addig 2000-re 
az arány 38%-ra csökkent. Ennek ellenére ezen gazdaságok állítják elő az 
egyéni gazdaságok által előállított  termelési érték 66%-t. Ennek oka, hogy 
ezen gazdaságok átlagosan nagyobb gazdasági mérettel rendelkeznek a 
koncentráció folytán. Az állattartó gazdaságok aránya némi növekedést mutat, 
sajnos ez csak a gazdaságok számára igaz, az állatállományban 1981-hez 
képest folyamatos csökkenés következett be, ez a folyamat felveti az 
állatállomány elaprózódásának lehetőségét. A csak növénytermesztéssel 
foglalkozó gazdaságok száma szintén csökkent az elmúlt 10 év alatt, amely 
szintén a területi koncentrációra vezethető vissza. 

2) Országos adatok elemzése alapján megállapítottam, hogy a földhasználat 
tekintetében a koncentrációs folyamat birtokkategóriánként eltérő. A 
gazdálkodók 70,8%-a 2000-ben még mindig 1 ha vagy annál kisebb 
nagyságú birtokon gazdálkodott, ez az arány 1991-hez képest 20%-kal 
alacsonyabb. Ezen kategóriát jellemző átlagos birtokméret 0,254 ha. A 
földhasználatban bekövetkező koncentráció hatása itt követhető leginkább 
nyomon, a nagyszámú gazdálkodó ellenére az egyéni gazdaságok által 
megművelt földterületből mindösszesen 6,8%-ban részesednek. A második 
birtokkategóriába az 1,1 - 5 ha közötti területtel rendelkező gazdaságok 
tartoznak. Ezen gazdálkodók száma 1991-től folyamatos növekedést mutat, 
azonban részesedésük a megművelt területből  csökken. Az átlagos birtokméret 
2,16 ha, itt tehát nem nőtt, hanem éppen ellenkezőleg, csökken a birtokméret. 
A földhasználat szempontjából a legnagyobb változás az 5,1 ha-t elérő vagy ezt 
meghaladó területen gazdálkodókat érinti. Ezen kategóriába tartozó 
gazdálkodók száma jelentősen nőtt. Az összes egyéni gazdálkodó által 
megművelt területből is igen jelentős a részesedésük, míg 1991-ben 10% az 
arány, addig 2000-ben már közelít a 80%-hoz. Az átlagos birtokméret 
nagysága 20,5 ha. Az első birtokkategóriából felszabaduló földterületet 
többségében ezen gazdaságok hasznosítják. A megváltozott birtokszerkezetnek 
megfelelő támogatási rendszert kell kialakítani, mely segítené a nagyobb 
gazdaságok fejlődését, a jövedelmezőség javulását és ezzel a piaci pozíció 
erősödését. 

3) A KSH által alkalmazott egyéni gazdaság elnevezést csak számbavételi 
egységnek lehet tekinteni és nem versenyképes méretet elérő gazdaságnak. Ezt 
bizonyítja, hogy 2000-ben a 960 ezer egyéni gazdaságban tevékenykedő 
1.982.679 főnek mindössze 4,7%-a tekinthető az EU előírásai alapján 
főfoglalkozásúnak. Az egyéni gazdálkodás célja a saját fogyasztásra történő 
termelés, illetve az esetleges felesleg értékesítése, ezáltal kiegészítő jövedelem 
szerzése. A közel kétmillió mezőgazdasági tevékenységet folytató egyén 
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38,2%-a nyugdíjas. Arányuk magasnak tekinthető, de egyben jelzi azt is, hogy 
nem csak ők szorulnak rá a mezőgazdasági tevékenység folytatására, hanem az 
aktív keresők is igen jelentős számban folytatják a mezőgazdasági 
tevékenységet. A 2 ESU gazdasági méret alatti gazdaságok támogatása 
szociálpolitikai és nem agrárpolitikai feladat. A földbirtok koncentrációt a 2 
ESU elérése érdekében elő kell segíteni, mivel csak ezen gazdasági méretet 
elérők számíthatnak az EU-ban is támogatásra. 

4) Mind az országos, mind a megyei adatok elemzése bebizonyította, hogy az 
őstermelői adózási mód választásában az árbevétel, valamint a figyelembe 
vehető költségek nagysága a meghatározó szempont. A bevallott jövedelem 
elemzésénél arra jutottam, hogy a tételes költségelszámolást választók 
alacsonyabb jövedelmet vallanak be, mint az átalányadózók. Ennek oka, hogy 
az átalányadó esetén a bevétel jövedelem tartalma 1997–hez képest nem 
változott, miközben a jövedelmezőség folyamatosan csökken. A 
jövedelmezőség csökkenését csak a tételes költségelszámolást választók tudják 
ellensúlyozni, ez különösen a növénytermesztő ágazatoknál okoz problémát. 
Ezért adózás oldaláról a gazdasági méretet meghatározni reálisan nem lehet.  

5) A családi gazdaság meghatározása reprezentatív felmérés alapján. Az 
életképes családi gazdaság olyan önálló gazdálkodó egység, amelyben a 
gazdálkodó irányítása mellett a munka és a tőke egységet alkotva, a 
családtagok bevonásával mezőgazdasági tevékenység folyik. A gazdaság 
mérete biztosítja a család számára a társadalom által elfogadott szintű 
életszínvonal és életminőség megvalósításához szükséges jövedelmet. 

6) A gazdaságok jövedelem helyzetének megítélését a gazdaságok által 
előállított standard fedezeti hozzájárulás meghatározásán keresztül 
végeztem el, ennek segítségével határoztam meg a megélhetést biztosító 
gazdasági méret kritériumait. Az Európai Unió azon gazdaságot tekinti 
gazdasági méretet elérőnek, ahol 1200 EUR-nak megfelelő SFH kerül 
előállításra. Számításaim szerint ehhez legalább 5ha szántó területtel vagy 
1,6 számosállatnak megfelelő állatállománnyal kell rendelkezni, azonban az 
alacsony jövedelmezőség miatt ez a méret még egy fő megélhetését sem 
biztosítja. A vizsgált gazdaságokban átlagosan 2 fő tevékenykedik, 
megélhetésükhöz legalább 4 ESU nagyságnak megfelelő gazdasági méret 
szükséges, ehhez számításaim szerint 20ha nagyságú szántóterület 
megművelése illetve 6,4 számosállatnak megfelelő állatállomány tartása 
kell. Az általam vizsgált gazdaságok közel 60%-a ezen feltételeknek 
megfelel. A 4 ESU mérettel rendelkező gazdaság csak a megélhetéshez 
szükséges jövedelmet tudja biztosítani, a gazdaság fejlesztését, beruházások 
létesítését, korszerű technológiák alkalmazását már nem teszi lehetővé, 
ehhez kellene kiemelt támogatásokat biztosítani még az EU-taggá válást 
megelőzően, hogy a versenyképesség is javuljon. A gazdaságok 
támogatását a regionalitás figyelembe vételével kell kialakítani, melyben 
meghatározó kell hogy legyen az egyes ágazatok jövedelem termelő 
képessége, természeti adottságok megléte, gazdasági méret nagysága.  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK A KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
ALAPJÁN 

 
Kutatásom témájaként a családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzését 
választottam, ehhez több adatbázist egyidejűleg vizsgáltam, melyben kiemelt 
fontosságúnak tartom a Jász - Nagykun - Szolnok megyében végzett felmérést, mely a 
megyében tevékenykedő gazdaságok helyzetének megítéléséhez szolgáltatott adatokat.  
Az egyéni gazdaságok tipizálása alapján a megállapításom az, hogy nem csak a 
birtokkoncentrációt kellene támogatni, hanem a meglévő szerkezethez alkalmazkodva 
a megfelelő szintű jövedelmezőséget biztosító tényezők érvényesülését elősegíteni. A 
vizsgált egyéni gazdaságok nem a méretet, hanem a jövedelmezőséget illetően 
mutatnak jelentős eltérést az uniós szerkezethez képest.  
Annak érdekében, hogy az adott gazdaság igénybe vehesse a nemzeti és uniós 
támogatásokat a csatlakozást követően, a birtokkoncentrációt továbbra is támogatni 
kell. A támogatási rendszert azonban úgy kell kialakítani, hogy a gazdasági méret alatti 
gazdaságok szociális támogatása elkülönüljön az érdemi agrártámogatásoktól. Ahhoz, 
hogy az egyéni gazdaságok felvegyék a versenyt a csatlakozást követően az EU más 
gazdaságaival, sürgősen javítani kell a mezőgazdaság jövedelmezőségét, valamint 
növelni kell a gazdaságok átlagos birtokméretét, véleményem szerint csak így tudnak a 
hazai gazdálkodók alkalmazkodni a megváltozott piaci, gazdasági, valamint 
támogatási rendszerhez a csatlakozást követően. Az uniós és a nemzeti támogatások 
igénybevételének alapja elsősorban a gazdasági méret, függetlenül attól, hogy ezt 
milyen formában valósítják meg, illetve, hogy a gazdálkodó fő- vagy mellékállásban 
tevékenykedik-e. 
 
Kutatásom alapján tett javaslataimat az alábbi pontok tartalmazzák melyek 
kialakításánál figyelembe vettem a gazdálkodók véleményét is, melyet a kérdőíves 
felmérés során gyűjtöttem össze. 
 Az egyéni felmérés azt bizonyítja, hogy a nagyobb gazdasági mérettel rendelkezők 
nagyobb arányban rendelkeznek szakirányú végzettséggel, de ez az arány még mindig 
elmarad más ágazatokban tevékenykedők szakképesítési arányától, ezért 
mindenképpen támogatni kell a szakirányú képesítést nyújtó akkreditált képzési 
formákat, a külföldi szakmai látogatásokat.  
 A gazdálkodók nem rendelkeznek megfelelő szintű információkkal a 
gazdálkodáshoz (tartástechnológia, termesztéstechnológia, növény-védelem stb.) a 
hiány okozta problémák kezelésére a szaktanácsadás intenzívebb működését elő kell 
segíteni. 
 A gazdálkodók által igényelhető támogatások, kedvezményes hitelek igényléséhez 
szükséges információs központokat kell működtetni. 
 Pályázati adminisztráció csökkentése, ugyanakkor ne csak a könyvelő díját 
lehessen elszámolni adókedvezményként, hanem a pályázatkészítő díját is. 
 Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a kimutatott és a valós jövedelmek 
egy jól megválasztott adózási mód esetén jelentősen eltérnek egymástól, ez 
áttekinthetetlenné teszi a jövedelem helyzetet, mely hátráltatja a hatékony 
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támogatási rendszer kialakítását. Szükséges lenne az adóztatás olyan módosítása, 
amely a hatékonyság növelését támogatná, és nem válna jövedelemalakító 
tényezővé. Az Egyszerűsített Vállalkozói Adó bevezetése sem oldja meg a 
problémát, ez csak az egyéni vállalkozóknak alternatíva. Az EVA összehasonlítva a 
Vállalkozói Jövedelem Adózással annak ajánlható, aki kevesebb mint 73,3% 
költséggel, tehát legalább 26,7%nyereséggel gazdálkodik, ez viszont a 
mezőgazdasági tevékenységet jellemző alacsony jövedelmezőségi szint miatt nem 
biztosított. 
 Gépkörök hatékony működtetése. A többségében elaprózódott birtokméret és az 
alacsony szintű jövedelmezőség nem teszi lehetővé a gazdálkodáshoz szükséges 
eszközök megvásárlását. A helyzetet javítaná a gépkörök intenzívebb támogatása. A 
gépkör vásárolná az eszközöket, az eszközök fenntartásáért a gazdálkodók vállalnának 
felelősséget. Bérmunka elvégzésével a gépkör többletbevételre tehetne szert. A 
gépkörök javítanák az eszközök kihasználtságát is. 
 Támogatás differenciáltsága a méret és a helyi adottságok figyelembe-vételével. 
Kedvezőtlen termőhelyi adottságok miatt többlettámogatás biztosítása. Az európai 
méretegység elérése esetén nagyobb támogatás biztosítása, amely a további 
koncentrációs folyamatokat elősegíti. Gazdasági méret alatti termelők támogatása – 
melyek aránya országos szinten meghaladja a 90%-ot – elsődlegesen szociális alapon 
kell hogy működjék hisz alacsony méretüknél fogva nem lesznek jogosultak sem a 
nemzeti sem pedig uniós támogatásra, ennek elkerülése érdekében gyorsítani kell a 
birtokkoncentrációt és javítani kell a jövedelmezőséget. 
 Információs központok létrehozása a termékértékesítésre, felvásárlásra, 
feldolgozásra, tárolásra vonatkozóan. A termelő egyértelműen átláthatná értékesítési 
lehetőségeit, ezek figyelembevételével a későbbiekben módosítani tudná termelési 
szerkezetét. 
 Mezőgazdasági termeléshez szükséges inputok nagyobb arányú támogatottsága 
(pl. vetőmag, vegyszer stb.). Ezzel javítani lehetne a rendkívül alacsony 
jövedelmezőséget. 
 Hatékonyabban kell a gazdálkodókat tájékoztati arról, hogy milyen támogatásra 
tarthatnak számot a csatlakozást követően.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
Dolgozatomban az egyéni gazdaságokkal foglalkozom, mely a hazánkban 

divatos szóhasználattal élve ma családi gazdaságként terjedt el. Elsőként 
áttekintettem a kistermelés helyzetét, az egyes történelmi szakaszokat, kiemelve és 
rámutatva arra, hogy a történelem folyamán milyen kedvező, illetve kedvezőtlen 
folyamatok érintették az egyéni gazdaságok életét. Ennek kapcsán az 1945-ös 
fölosztás kérdésével, az államosítás hatásaival, majd végül a rendszerváltás utáni 
földbirtokpolitika kérdéseivel foglalkoztam. Ezek a folyamatok alapjaiban 
változtatták meg az egyéni gazdálkodók termelési feltételeit, valamint kapcsolatuk 
rendszerét. 

Feltehetően a jelenlegi helyzet sem tekinthető véglegesnek, hiszen az Európai 
Unióhoz történő csatlakozásunk bizonyára változtatni fog a jelenlegi struktúrán, 
mely mind a termelési szerkezetre, mind pedig a birtokkategóriák nagyságára 
hatással lesz. A kistermelés szerepének megítélését hazai szakértők munkáinak 
áttanulmányozásával végeztem. Valamennyi gazdasági szereplő számára 
egyértelművé vált, hogy nem szabad az üzemstruktúrát egyféle módon 
meghatározni és a támogatást csak egy-egy szegmensre irányítani. Vannak olyan 
ágazatok, melyeket az egyéni gazdaságok tudnak hatékonyan működtetni, s vannak 
olyanok, ahol a termeléshez a hatékony gazdasági méretet szövetkezetek, 
vállalkozások tudják biztosítani. A jelenlegi agrár-struktúrában az egyéni 
gazdaságoknak meghatározó a szerepük, ezen egyéni gazdaságok gazdasági mérete 
jelentős eltérést mutat. Annak érdekében, hogy valójában mit is lehet családi 
gazdaságnak tekinteni, áttekintettem a családi gazdaság fogalmának irodalmi 
hátterét és ezzel a hazai körülményeket és vizsgálati tapasztalatokat felhasználva 
próbáltam újabb meghatározást adni. A dolgozatom központi része az országos 
adatok alapján történő egyéni gazdaságokra vonatkozó vizsgálat. A vizsgált 
időintervallum – az elmúlt tíz esztendő – vizsgálatához az alapadatokat a KSH 
biztosította. 
A vizsgálat legfontosabb eredménye, hogy az egyes birtokkategóriák esetén a 
birtokelaprózódási folyamat még mindig nem állt meg. A koncentráció az 5 ha 
feletti gazdaságoknál figyelhető meg elsősorban, ezen gazdasági mérettel 
rendelkezők támogatása nem szabad, hogy szociális kérdéssé váljon (mint a 
törpegazdaságok esetén), mert akkor nem tudnak kialakulni, fejlődni azon 
gazdaságok, melyek az Európai Unió gazdaságainak versenytársai lehetnek.  
A megfelelő támogatási politika kialakításához nélkülözhetetlen megismerni a 
jelenlegi egyéni gazdaságok jövedelemhelyzetét és az ezzel szorosan összefüggő 
méretstruktúrát. Jelenleg a legkomplexebb információval a hazai tesztüzemi 
rendszer rendelkezik, azonban egy-egy térségre vonatkozóan ez nem biztosít teljes 
körű információs lefedettséget.  
A vizsgálatom eredményeit összevetve az Európai Unió hasonló vizsgálati 
szempontjaival, jelentős eltéréseket tapasztalok. A földtulajdon és földhasználat 
szempontjából náluk is jellemző e két tényező elválása, azonban az egyéni 
gazdaságok esetén a saját tulajdonú földterület megművelése a meghatározó, 
szemben az uniós gyakorlattal, ahol a bérelt területek aránya eléri a 40%-ot is. 
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Ennek oka főleg a bérleti rendszer jogi szabályozatlanságával magyarázható, 
másrészt az igen alacsony jövedelmezőség mellett a bérleti díjakat nehéz 
kigazdálkodni. Az EU-ban is terjed a rész és kiegészítő mezőgazdasági 
munkavégzés. Hazánkban is mind országosan, mind pedig regionális szinten a 
részmunkaidős munkavégzés a meghatározó, nem tartom szerencsésnek, ha a 
támogatásokat az élethivatásszerű tevékenységhez kötjük, amelyet hosszabb távon 
kötelező fenntartani (családi gazdálkodó). 
Az EU-ban a családi gazdaság fogalmi meghatározásának két fő kritériuma van: 
egyrészt, hogy a gazdaság túlnyomórészt családi munkaerőre alapozott, másrészt, 
hogy a család számára méltányos jövedelmet biztosít. Az általam végzett felmérés 
alapján Jász - Nagykun - Szolnok megyében a családfőn kívül még egy–két 
családtag kerül bevonásra a gazdálkodásba, idénymunka esetén a létszám 
többszörösére emelkedhet.  
Lényeges eltérés az uniós gyakorlathoz képest az eltérő jövedelmezőségben jelenik 
meg. Véleményem szerint az eltérés okát nem a birtoknagyságban, vagy gazdasági 
méret nagyságában, – az uniós átlag 18 ha gazdaságonként – hanem azt a hozam-
ráfordítás egymáshoz viszonyított arányában kell keresni. Véleményem szerint az 
agrárolló nyílása miatti jövedelmezőség csökkenést nem a hozamok mindenáron 
történő növelésével, vagy a birtokméret bővítésével lehet megoldani, hanem a 
ráfordítások hatékonyabb felhasználásával, valamint az uniós gyakorlatnak 
megfelelő hatékonyabb támogatási rendszer kiépítésével és működtetésével.  
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1. táblázat 
A földterület használata gazdálkodási formák szerint 1991-2000 között 
 

Megnevezés 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Vállalatok, 
gazdasági 
társaságok 

32,9 38,7 33,4 33,2 27,9 28,1 25,4 25,9 28,2 29,1 

Szövetkezetek 51,5 45,4 42,3 29,3 23,7 21,6 19,6 18,0 16,1 12,5 
Gazdasági 
szervezetek 

84,4 84,1 75,7 62,5 51,6 49,7 45,0 43,9 44,2 41,6 

Egyéni 
gazdálkodók 

15,6 15,9 23,7 22,3 43,4 45,1 49,7 51,0 50,4 41,9 

Egyéb  .. .. 0,6 15,2 5,0 5,2 5,3 5,1 5,4 16,5 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Forrás: Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv 2000 KSH (Egyéb kategóriába a KSH 
a nem mezőgazdasági hasznosítású egyéb szervezeti, intézményi és közcélú 
területet sorolta be.) 
 
 
 
 
 
2. táblázat 
Az állami és a termelőszövetkezeti földek összesített árverési adatai 
 

Árverések száma Elárverezett AK 
érték összesen 

Tulajdonhoz 
jutottak száma 

Megnevezés 

Meghirdetett Megtartott   
Állami 
gazdasági föld 

6.551 6.431 5.677.682 195.346 

Termelőszöve
tkezeti föld 

20.507 20.064 33.490.646 511.810 

Összesen 27.058 26.495 39.168.328 707.156 
Forrás: OKKH adatai alapján saját szerkesztés 
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3. táblázat 
A gazdasági reform megvalósulása (1991. végén) 
 

MEGNEVEZÉS CSEHSZLO-
VÁKIA 

MAGYAROR-
SZÁG BULGÁRIA OROSZOR-

SZÁG 
LENGYEL-

ORSZÁG 
TERVGAZDAS
ÁG 
MEGSZŰNÉSE

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN 

ÁRLIBERALIZ
ÁCIÓ NEM IGEN IGEN IGEN IGEN 

A 
MAGÁNSZEKT
OR 
FEJLŐDÉSÉT 
SEGÍTŐ 
TÖRVÉNYEK 

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN 

MUNKAERŐ-
MOBILITÁS NEM IGEN IGEN NEM IGEN 

MAGÁNOSÍTÁ
S  IGEN (91) IGEN (89) NEM NEM IGEN (90) 

BANKREFORM FOLYAMAT
BAN IGEN NEM NEM IGEN 

TŐKEPIAC VITATOTT IGEN NEM NEM SZŰK 

CSŐDTÖRVÉN
Y NEM IGEN NEM NEM 

KORLÁTO-
ZOTT 

HATÓKÖRŰ 
KÜLKERESKE
DELEM 
LIBERALIZÁL
ÁSA 

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN 

VILÁGPIACI 
NYITÁS IGEN IGEN IGEN NEM IGEN 

FÖLDREFORM NEM JUST 
BEGAN IGEN NEM NEM 

FORRÁS: GRANVILLE AND ROLLO 1992, STALEV 1992, OECD 1992, 
WILLIAMSON 1993, CSITE - KOVÁCH 1994 
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4. táblázat 
Az európai méretegység kategóriái 
 

Megnevezés Méret ESU–ban 
Nagyon kicsi < 4 
Kicsi 4–< 8 
Közepesen kicsi 8–< 16 
Közepesen nagy 16–< 40 
Nagy 40–< 100 
Nagyon nagy >=100 

 
Forrás: European commission (1998) 
 
 
 
5. táblázat 
Az egyéni gazdaságok számának alakulása 
 

Megnevezés (év) 1981 1986 1991 1994 2000 
Egyéni gazdaságok 
száma (ezer db) 

1.500 1.415 1.396 1.201 960 

 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 
 
 
6. táblázat 
Az egyéni gazdaságok száma a gazdálkodás típusa szerint 
 

1991 1994 2000 A gazdálkodás típusa 
ezer db % ezer db % ezer db % 

Vegyes gazdaság 638 45,7 530 44,1 364,8 38 
Növénytermesztő 
gazdaság 

573 41,0 423 35,2 374,4 39 

Állattartó gazdaság 185 13,3 248 20,7 211,2 22 
Összesen 1.396 100 1.201 100 960 100 

 
Forrás: KSH adatai alapján saját készítés 
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7. táblázat 
Az összeírt egyéni gazdálkodók száma, használt földterülete 
és annak átlagos nagysága 
 

Év Gazdasági szám 
(ezer) 

Földterület 
(ezer ha) 

Átlagos birtokméret 
(ha) 

1986 1.415 544 0,38 
1991 1.396 640 0,46 
1993 1.581 886 0,56 
1994 1.201 1.500 1,25 
2000 960 2.544 2,65 

Forrás: KSH adati alapján saját készítés 
 
 
 
8. táblázat 
A megművelt földterület a használat jogcíme alapján 
 

Megnevezés 1990 1994 2000 
Saját tulajdonú terület 63,4 86 94,3 
Bérelt terület 17,8 12 5,7 
Egyéb jogcímen használt terület 18,8 2 - 
Összesen 100% 100% 100% 

 
Forrás: KSH adatai és egyéni adatgyűjtés alapján 
 
 
 
9. táblázat 
Termőterület koncentráció 
 

Egyéni gazdálkodók 
Összes területe (eha) %-os megoszlás 

Termőterület 
nagysága (ha) 

1991 1994 2000 1991 1994 2000 
0,5 alatt 200 219 99,2 31,3 14,6 3,9 
0,51-1 138 96 73,8 21,6 6,4 2,9 
1,1-5 230 400 399,4 35,9 26,7 15,7 
5,1-10 36 203 292,3 5,6 13,5 11,5 
10,1 felett 36 582 1679 5,6 38,8 66 
Összesen 640 1500 2544 100 100 100 

 
Forrás: KSH adatai alapján saját készítés 
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1. ábra 

Az egyéni gazdálkodók 
léts ok 

2. ábra 

A földterület  megoszlása birtok 
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3. ábra 
 

Egyéni gazdálkodók számának alakulása birtok kategóriánként 

FORRÁS: saját szerkesztés 
1991-2000 
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4. ábra 
Egyéni gazdaságok földterületének megoszlása birtokkategóriánként 1991-

Forrás: saját szerkesztés 
 

0.táblázat 
daságok megoszlása a mezőgazdasági termékérték nagyságkate-

2000 között 

 
1
Egyéni gaz
góriai szerint 
 

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKÉRTÉK (EFT) MEGNEV-
EZÉS 51-

100 
100,1
-200 

100,1
-500 

501-
1000

1001-
5000

5001 % 

GAZDASÁ-
GOK 

1,8 6,8 18,1 11,4 36,6 

MEGYEI 
ÖSSZES 
GAZDAS
ORSZÁGOS 
ADAT 

 

-50 

VIZSGÁLT 3,3 22 100 

ÁG 

8,8 20,3 24,8 23,1 11 10,4 1,5 100 

11,9 20,5 26,1 22,3 9,3 8,7 1,3 100 

Forrás: saját készítés 
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11. táblázat 
Az 2 ESU gazdasági méretet elérő gazdaságok megoszlása 
 

GAZDASÁGI TÍPUS 
NÖVÉNYTER-

MESZTŐ 
ÁLLATTENYÉ

SZTŐ 
Vegyes 

gazdaság 

 
MEGNEVEZÉS 

db % db % db % 

 
ÖSSZES  

GAZDASÁG 

GAZDASÁGI 
MÉRETET 
ELÉRŐ 
GAZDASÁGOK 

99 62,7 62 47,3 183 89,3 344 

GAZDASÁGI 
MÉRET ALATTI 
GAZDASÁG 

59 32,3 69 52,7 22 10,7 150 

ÖSSZES 
GAZDASÁG 

158 100 131 100 205 % 494 

Forrás: saját számítás 
 
 
12. táblázat 
Gazdaságok megoszlása az EU-ban és a vizsgált gazdaságokban 
 

Gazdaság dimenzió 
nagysága 

EU gazdaságai % Vizsgált megyei 
gazdaságok % 

8 ESU alatt 33 65,4 
8-16 ESU 19 20,6 
16-40 ESU 31 10,2 
40 –100 ESU 13 2,9 
100 ESU felett 4 0,9 
EU összesen 100 100 
Forrás: az EU adatai (European Comission 1998)  saját adatokkal kiegészítve 
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