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lódás folyamata. 

 
1. BEVEZETÉS 

 
Magyarországon az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején gyö-

keres változások zajlottak le a gazdasági életben, mellyel megteremtődtek a 
piacgazdaság működésének feltételei. Az elmúlt tíz esztendőben a politikai és 
a gazdasági változások lehetővé tették, hogy az ország képes legyen hatéko-
nyan bekapcsolódni a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe. A gazdasági át-
alakulás hatásai nem hagyták érintetlenül a mezőgazdaságot sem. A mező-
gazdaságban bekövetkező átalakulási folyamatok eredménye képpen a 
korábbi üzemi struktúra teljesen átrendeződött. 

Az állami és szövetkezeti tulajdon nagyarányú csökkenése a 
magántulajdon térnyerését eredményezte, de a kárpótlást követően az egy 
gazdaságra jutó átlagos birtokméret nem érte el a másfél hektáros nagyságot. 
A kialakult új üzemstruktúrában megjelentek a kis birokmérettel rendelkező 
törpegazdaságok, valamint a gazdasági társaságok, melyek csak földbérlet 
útján tudják mezőgazdasági tevékenységüket fenntartani. Az önállóvá vált 
gazdálkodók számos problémával kerültek szembe, melyek megoldására 
gazdasági méretüknél fogva képtelenek, sok esetben teljesen kiszolgáltatottak 
a piaci körülményeknek. A ’90-es évek közepére sok földtulajdonos 
felhagyott mezőgazdasági tevékenységével, inkább eladta vagy bérbe adta 
területét. Ez a folyamat a földtulajdon és földhasználat egységét átalakította, 
ugyanakkor a földhasználatban elindult a koncentrá

Értekezésemben a jelentősen átalakult egyéni gazdaságok helyzetét 
vizsgálom, a vizsgálat eredményei alapján javaslatokat teszek gazdálkodásuk 
körülményeinek javítására. Az elmúlt években a finanszírozás és a támoga-
tás területén jelentős átalakulás következett be, de ez a versenyképes és 
jövedelmező gazdálkodást kevésbé segítette elő. 

Az általam választott téma aktualitását és jelentőségét az Európai Uni-
óhoz történő csatlakozás igénye vetette fel. Magyarország számára is – 
akárcsak az Európai Unió korábbi bővülése során – várhatóan a csatla-
kozás egyik legérzékenyebb területe a mezőgazdaság lesz. 
Sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy mi vár a nagyszámú egyéni gazdaság-
ra a csatlakozást követően. Ennek megválaszolására tisztában kell lenni azzal, 
hogy milyen mérettel is rendelkeznek ezek a gazdaságok, és ez a méret 
mennyiben felel meg az Európai Uniós elvárásoknak. Nélkülözhetetlen figye-
lembe venni még a jövedelmezőségi szintben mutatkozó jelentős eltérést. 
 
A kutatás célkitűzése 

Vizsgálataim fő célkitűzése a hazai egyéni gazdaságok életében bekö-
vetkező változások nyomon követése, a változások okainak felkutatása, a 
tendenciák feltárása. Elemzésem középpontjában Magyarországon belül 
Jász- Nagykun- Szolnok megye egyéni gazdaságai állnak. 



 

 A gazdaságok vizsgálatát nehezíti, hogy nem állnak rendelkezésre 
pontos információk – sem a Központi Statisztikai Hivatalnál sem a Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál – ezért az adatokat egyéni adatgyűjtéssel 
kiegészítettem. 
 
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 fo-
lyamatoknak 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 megha-
tározom 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 adat-

gyűjtés alapján értékelem az egyéni gazdaságok pénzügyi helyzetét, ezzel 
összefüggésben javaslatokat teszek a támogatási és finanszírozási rend-
szer fejlesztésére. 

 
A célok megvalósításához a hazai és nemzetközi szakirodalomra tá-

maszkodtam, ez nyújtott megfelelő alapot ahhoz, hogy önálló kutatást végez-
zek, és megfelelő következetéseket tudjak levonni. Az elemzés módszertaná-
ban, a célok megvalósításában nagy segítséget kaptam témavezetőmtől, az 
AKII, valamint a KSH szakembereitől. 
 
 
 



 
 

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
2.1. A földtulajdon és a földhasználat változásának folyamata Magyaror-
szágon 
 

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 se-
gítségével adhatok választ arra a kérdésre, hogy mit őriztek meg az egyéni 
gazdaságok a múltból, illetve miként alakult ki jelenlegi helyzetük és ez ho-
gyan determinálja jövőbeni fejlődésüket.  
 
2.1.1. Agrártermelés a földreform előtt 

Az ország agrártermelésének színvonala a XIX. század elején a leg-
fejlettebb nyugat-európai országoktól legalább egy évszázaddal volt elmarad-
va. A nyugati országokban általánossá vált a vetésforgó alkalmazása, az istál-
lózó állattartás, a takarmány- és ipari növények termelése, ezzel szemben 
hazánkban a mezőgazdaságot az extenzív termelés jellemezte, többek között 
a nyomásos rendszert, a rideg állattartást emelhetném ki. 

Az alacsony termelési színvonal, a jelentős feudális terhek akadályoz-
ták a termelés korszerűsítését. Kedvezőbb lehetőség volt a földesúri nagyobb 
birtokokon, amelyek jelentősen több jövedelemre tettek szert a konjunkturális 
időszakban. Ezen okokra vezethető vissza a XVIII. századtól a XIX. század 
végéig fennálló nagybirtok és kisbirtok közötti jelentős fejlettségbeli különb-
ség. A termelés színvonala a kiegyezésig stagnált, miközben kialakultak a 
belterjesebb gazdálkodást folytató modellüzemek, az állattenyésztésben meg-
kezdődött a fajtacsere. Az intenzív fejlődés elmaradásának oka a továbbra is 
meglévő feudális viszonyokon túl, a belső kereslet alacsony színvonala. 
(BUDAY 2001) 

A XIX. század második fele kedvező lehetőséget biztosított az agrár-
termelés fejlesztésére és a jelentős lemaradás felszámolására. Az agrárterme-
lés szempontjából rendkívüli jelentőségű a piac bővülése, amely a belső és a 
külső piacokat egyaránt érintette. A mezőgazdasági termékek az ipari termé-
kekhez képest túlértékeltek voltak, ipari olló érvényesült, ezáltal a mezőgaz-
daságban tőkefelhalmozásra nyílt lehetőség, ez képezte forrását a mezőgaz-
daság és az élelmiszeripar fejlesztésének. Összességében elmondható a 
XIX. század második felében a magyar agrártermelés fejlesztésére mind 
a közgazdasági, mind pedig a gazdaságpolitikai feltételek adottak voltak. 
Ezek hatása az alábbiakban mutatkozott meg: 
 átalakult a termelési szerkezet, 
 rátértek intenzív kultúrák alkalmazására, 
 nagyobb hozamú, jobb minőségű fajták honosodtak meg. 



 

A múlt század végén a piaci kereslet növekedése, a kedvező hozam és 
ráfordítás viszonyok, valamint a fejlesztéshez szükséges forrás hiányának 
enyhülése egyaránt hozzájárultak a mezőgazdaság látványos fejlődéséhez. A 
magyar mezőgazdaság bruttó termelési értéke a kiegyezés és az I. világ-
háború közötti időszakban évente 2,4-2,5%-kal emelkedett, miközben 
Amerikában 3,1%-os, Franciaországban 0,4%-os volt a növekedés üte-
me. (FÜR 1996) 

Annak ellenére, hogy a mezőgazdaságot a gyors fejlődés jellemezte, ez 
az ország gazdasági-társadalmi elmaradottságát nem tudta megszüntetni. A 
nagybirtokrendszer gyakorlatilag érintetlen maradt, a kisbirtokok továbbra 
sem biztosítottak a gazdálkodóknak megélhetést. A tőkeigényes nehézipari és 
élelmiszeripari ágazatok képtelenek voltak felszívni a mezőgazdaságban re-
kedt tömegeket. Megélhetőségi lehetőségek hiányában másfél millió em-
ber kivándorolt. Az itthon maradó munkaerő túlkínálata továbbra is alacso-
nyan tartotta a mezőgazdasági béreket és fékezte a termelés korszerűsítését, 
így a nagyüzemi és a kisüzemi termelés közötti színvonalbeli különbség to-
vább mélyült. (CSATÓ 1982) 

A kisbirtokok nagy száma, és azok folyamatos szétaprózódása meg-
nehezítette a gazdálkodók számára az árutermelésbe történő bekapcsolódást. 
A parasztgazdaságok nem rendelkeztek a fejlesztéshez szükséges tőkével, 
széttagoltságuk következtében túl drágán szerezték be a termeléshez szüksé-
ges cikkeket, miközben az általuk előállított termékeket csak nyomott árakon 
tudták értékesíteni, ezért jelent meg a szövetkezeti összefogás igénye 1845-
ben. A szövetkezetek szervezése az 1880-as években kapott nagyobb lendüle-
tet.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásával a mezőgazdaság elveszí-
tette nagy és védett piacát, ki volt téve a világpiac konjunkturális ingadozása-
inak, amelynek súlyos következményei az 1930-as évek világválsága idején 
mutatkoztak meg leginkább. (BUDAY 2001) Magyarország a kevésbé népes 
területek elcsatolása miatt a világ 8. legnagyobb népsűrűségű országává vált. 
A népesség 50%-át a mezőgazdaság foglalkoztatta, ezek több, mint 50%-a 
vagyontalan volt. Az alacsony munkajövedelmek miatt rendkívül nagyarányú 
volt az önellátásra termelés. A háború utáni konjunktúrát az ország 1924-ig 
zilált helyzete miatt nem tudta kihasználni, sőt élelmiszerimportra szorult. A 
háborús konjunktúrát kihasználó országok növekvő termékkínálata 1928-ban 
már túltermeléshez vezetett, ez az árak jelentős csökkenését okozta, mely 
végül kirobbantott egy világméretű gazdasági válságot. Az ennek részét ké-
pező agrárválság 1937-38-ig tartott. A mezőgazdasági árak elmaradtak az 
ipari áraktól, ezzel olyan mértékű agrárolló alakult ki, ami az ipari eszközök 
felhasználását gazdaságtalanná tette és nagymértékben korlátozta is. A foglal-
koztatási problémák az iparban csak a válság után – 1936-tól – kezdtek oldódni. 
Az ország terület- és piacvesztésének egyik legnagyobb áldozata az élelmiszer-
ipar volt. 



 
 

A rossz gazdasági feltételek között termelő, túlnépesedett mezőgazda-
ság a romló piaci viszonyokhoz nehezen tudott alkalmazkodni. A háborús 
veszteségeket az állattenyésztés 1925-re heverte ki. 

A földreform előtti magyar mezőgazdaságot tehát egyrészt a nagy-
birtok rendszer uralma, másrészt a parasztgazdaságok jellemezték. Az 
egyéni parasztgazdaságok jelentették a kistermelés alapját, melynek fej-
lődési lehetőségét a nagybirtokok jelentősen korlátozták. Ezt bizonyítja, 
hogy 1945 előtt a kistermelők csaknem fele 3 kataszteri holdnál kisebb föld-
területen gazdálkodott, ami nem biztosított számukra önálló egzisztenciát. A 
kistermelők többsége kénytelen volt más kereseti forrást is fenntartani. A 
nagybirtokok és a kisparaszti gazdaságok kapcsolatát már ekkor is egymás 
termelési struktúrájának kiegészítése jellemezte. A nagybirtokok hatéko-
nyabban tudtak gazdálkodni, itt tartották a tenyészállatok többségét, azonban 
az állatállomány sűrűsége a 20 kataszteri holdnál kisebb paraszti gazdaságok 
állománysűrűségének a felét sem érte el. Az egyéni gazdaságokra a szőlő-, a 
gyümölcs- és a zöldségtermelés volt a jellemző. (SCHINDELE 1993) 
 
2.1.2. Az 1945-ös földreform hatása az agrárstruktúrára 

A II. világháború rendkívül nagy anyagi és emberi veszteséggel járt, 
mértéke elérte az 1938. évi nemzeti vagyon 40%-át. A gazdasági ágak közül 
a legnagyobb veszteséget a mezőgazdaság és a közlekedés szenvedte el. Az 
új agrárstruktúrában a mezőgazdaságot ért mérhetetlen háborús károk és az 
aszályos évek ellenére mindössze három év alatt sikerült a mezőgazdasági 
termelést az utolsó békeév színvonalára emelni.  

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 földosztások, földreformok meg-megismétlődően történeti tendenciaként 
kísérték végig a társadalmi-gazdasági változásokat. (LŐKÖS 1999) 

A II. világháborút követően az 1945 márciusában és áprilisában végre-
hajtott földreform (földosztás) során mintegy 642 ezer család jutott földhöz. 
Összesen 5,6 millió kataszteri holdat (3,2 millió hektárt) osztottak szét, a 
földbirtokreform 3.165 községet érintett, az összes község 96,1%-át. Az 
igénybevett földbirtokok száma 75.505 volt. (KECSKÉS 1991) 

A földreform során az 1 fő részére kiadott földterület nagysága akkora 
lehetett, amit a család meg tudott művelni. A kiosztott földterület mértéke 
szántó és rét esetében a 15 kh-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 fennmara-
dó 2,3 millió kh – főleg erdő, legelő és halastó – pedig osztatlan közös tulaj-
donba ment át. A földreform során kapott területet 10 évig engedély nélkül 
nem lehetett eladni és megterhelni. (HONVÁRI 1997) 

A földreform hatására a nagybirtokrendszer megszűnt, és a föld-
használatban kizárólagossá vált a paraszti agrárstruktúra. A kisbirto-



 

kosok száma mintegy kétszeresére nőtt. A nagyobb gazdaságok átlago-
san 30 kh-s, a kisebb gazdaságok átlagosan 3-6 kh területen tevékeny-
kedtek. Ezek a gazdaságok váltak az áruértékesítés fő szektorává. 

Az 1945-47. évi földreform az ország mezőgazdasági területének közel 
40%-át érintette, így a mezőgazdaság szerkezetét alapvetően átalakította. 
1945-ben kötelezővé tették minden községben a földműves szövetkezetek 
szervezését. Ezeknek a kezelésébe adták a felosztott birtokok gazdasági és 
lakóépületeit, feldolgozó- és ipari üzemeit, valamint a nagyobb gépeket. 
(BUDAY 2001) 
A földosztás megszüntette a nagybirtokokat, és egyidejűleg az életképtelen 
kisbirtokok tömegét hozta létre. 1949-ben az 5 kh-nál kisebb birtokok rész-
aránya elérte az 56,6%-ot. 

A földreformmal a kisárutermelés vált meghatározóvá, de megma-
radt a földnélküliek tömege, mintegy 300 ezer főnek nem jutott földterü-
let. A legnagyobb nehézséggel az új gazdák néztek szembe, akik még a gaz-
dálkodáshoz szükséges szaktudással sem rendelkeztek. 1946-ban a forint be-
vezetése után az árakat az 1938. éviből kiindulva állapították meg. Az ipar-
cikkeknél azonban a szorzó magasabb volt, rontva ezzel a mezőgazdasági és 
ipari termékcserét. (HONVÁRI 1997) 

A II. világháborút követően Magyarországon megkezdődött az ál-
lamosítás, a földosztást követően – nem sokkal később – a mezőgazda-
ság kollektivizálása. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek létrejöttét 
követően alakultak ki a háztáji gazdaságok. 1949-re a 10 főnél többet fog-
lalkoztató vállalatok államosításával befejeződött – az 1946-ban a szénbányá-
szat államosításával megkezdődő – államosítás. A hatalmas háborús veszte-
ségeket elszenvedő mezőgazdaság nemzetközi összehasonlításban is gyorsan 
növelte a termelését, ennek ellenére 1949-ben – az első 3 éves terv végén – a 
termelés csak az 1938-as szint 85%-át érte el. 

Az 1945-1960 közötti időszak a magyar agrárfejlődés szempontjából 
igen kedvezőtlen volt. Források hiányában a fejlesztés stagnált, az ágazat 
képtelen volt adottságai kihasználására. (BUDAY 2001) 
A politikai vezetés 1957-59 között a forradalom alatt felbomlott szövetkeze-
tek újjászervezésére törekedett. A mezőgazdaság átszervezése után a nagy-
üzemek a mezőgazdasági terület 94%-án gazdálkodtak, a mezőgazdasági 
termelés 2/3-át állították elő. A hatvanas évek elején 270 állami gazdaság, 
4200 termelőszövetkezet és több, mint 400 szakszövetkezet volt. Később a 
szövetkezeteket is egyesítették, ennek eredményeképpen 1980-ban 132 álla-
mi gazdaság, 1338 termelőszövetkezet és 61 szakszövetkezet működött. Az 
állami gazdaságok átlagos területe 7600 ha-ra, a szövetkezeteké 4000 ha-ra 
nőtt. Viszonylag korán nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyüzemek első-
sorban a jól programozható és gépesíthető ágazatokban rendelkeznek 
jelentős gazdasági előnnyel. (BUDAY 2001) 



 
 

2.1.3. A mezőgazdasági kistermelés szerepének értékelése 
A kollektivizálás átstruktúrálta a paraszti kistermelést, megjelentek: 

 a háztáji gazdaságok, 
 a szakszövetkezeti tagok háztáji gazdaságai, 
 a kisegítő gazdaságok és 
 az egyéni gazdaságok.  

Magyarországon a kollektivizálást követően a mezőgazdasági kis-
termelést leginkább a termelőszövetkezeti és szakszövetkezeti tagok háztáji 
gazdaságai jelentik. A háztáji gazdaság magában foglalta a gazdálkodást 
szolgáló háztáji földet, gazdasági épületeket, állatállományt és egyéb terme-
lési eszközöket. A háztáji tehát nem a ház körüli gazdaságot jelenti, ugyanis a 
háztáji a szövetkezeti tagsághoz kötődik. A kollektivizálást követően a háztá-
ji gazdaságoknak szánt szerep alapvetően kétféle volt, gazdasági és politikai. 
A létrejött szövetkezetek kevés eszközzel rendelkeztek és az alig, vagy egyál-
talán nem gépesített kisgazdaságokra támaszkodva kezdték meg működésü-
ket. Ezzel magyarázható, hogy a szövetkezetek termelési eredményei alig 
haladták meg az egyéni kistermelőkét, a háztáji gazdaság feladata a szövetke-
zeti tagság élelmiszer-szükségletének, valamint a jövedelem kiegészítésének 
biztosítása. A politikai szerep abban nyilvánult meg, hogy a kollektivizálás 
során kialakuló feszültségeken enyhítettek, ugyanis az egyénileg gazdálkodó 
parasztoknak be kellett lépniük a szövetkezetekbe, de ettől függetlenül bizto-
sították számukra a szövetkezeten kívüli gazdálkodást is. (TÓTH 1988) 

A háztáji gazdaságok kialakulása és szerepük elismerése nem volt zök-
kenőmentes. Az átalakulás első éveiben a szövetkezetek kialakulásának 
szempontjából a kistermelést komoly politikai veszélynek tartották. Ezt bizo-
nyítja Hegedűs András nyilatkozata 1949-ből: „A kapitalista veszélynek ... 
veszélyesebb és gyakrabban előforduló formája az, hogy a termelőszövetke-
zeti csoportok tagjainak jelentős része egyéni gazdaságnak egy részét ... kint 
tartja, rajta egyénileg gazdálkodik.” Tehát a háztáji gazdaságot úgymond 
„rendszeridegen elemnek” tekintették, viszont már ekkor is a termelőszövet-
kezetek szerves részét képezték. A háztáji gazdaságok és a szövetkezetek 
kölcsönösen feltételezik egymást, kölcsönös függésük és egymásra utalt-
ságuk vitathatatlan. Ezt azonban a politika csak jóval később deklarálta a 
jelentősen megváltozott körülmények hatására. Hegedűs András úgy vélte, 
hogy 1950-től komolyan fel kell lépni a kistermelő gazdaságok tevékenysége 
ellen, melyet szigorú rendelkezések bevezetésével lehet biztosítani. Az intéz-
kedések a háztáji méretének jelentős korlátozására és a beadási kötelezettség 
bevezetésére vonatkoztak. Ezen szigorú intézkedések megtételére 1953-ban 
került sor. Ekkor a háztáji területeket 0,6 ha-ban maximalizálták. (VARGA 
1979) 

A háztájik működésének liberalizálása hosszú ideig nem valósult meg, 
noha az ’50-es évek végén megjelentek olyan vélemények is, hogy a szövet-
kezet fejlődésének lehetséges útja a háztáji gazdaságok megerősödése.  



 

Ezt az álláspontot osztotta Erdei Ferenc is 1954-ben. A háztáji gazda-
ságok legitimitását illetően jelentős változást az 1957-ben megfogalmazott 
Agrárpolitikai Tézisek hoztak. A háztáji méretét továbbra is korlátozták, de 
azon a helyi sajátosságnak megfelelően változtathattak. Valójában 1960-ra 
olyan mezőgazdasági struktúra jött létre, ahol a nagyüzem és háztáji együtte-
sen működik, melyben a háztáji feladata a nagyüzemi termelés kiegészítése. 
1967-re kialakultak a stabilan működő nagyüzemek. Úgy tűnt, megoldódott a 
mezőgazdaság helyzete. Azok a szövetkezeti dolgozók, akik megélhetésüket 
nem tudták a szövetkezeti munkával teljesen biztosítani, nagyobb területű 
háztájin gazdálkodtak, de voltak olyan tagok is, akik feladták a háztáji gazda-
ságban való tevékenységüket. A helyzet stabilitását jelzi, hogy a mezőgazda-
sági termelés a háztáji gazdaságok esetén 3%-kal, szövetkezetek esetén 2,1%-
kal nőtt 1960 és 1966 között. Az 1960-as évek végére a háztáji gazdasággal 
kapcsolatos korlátozások megszűntek, melyet az 1967. évi III. törvény 
életbe lépése tett lehetővé.  

Ez a törvény feloldotta az állatállomány tartási korlátozásokat és bizto-
sította minden tag számára a háztáji földhöz való jogot. Ez a törvény elismer-
te a mezőgazdasági kistermelést, így megszűntek a háztáji létével kapcsolatos 
ellenérvek. Az 1975-től életbe lépő minisztertanácsi határozat szerint nem 
csupán elfogadni kell a háztáji gazdaságot, de elő is kell segíteni működé-
sét. „A háztáji és kisegítő gazdaságok részére hosszabb távra szóló termelési 
és értékesítési biztonságot kell teremteni. A mezőgazdasági nagyüzemek és 
felvásárló vállalatok – a kölcsönös érdekeltség alapján – hozzanak létre szo-
rosabb együttműködést a háztáji és kisegítő gazdaságokkal, ezek termelésé-
nek növelésére és szervezettebbé tételére”. (VARGA 1979) 

A ’70-es évek végétől egyre nagyobb számban jöttek létre szakcsoport-
ok, melyek mai szóhasználattal élve integrálták a kistermelőket. Ezek a szak-
csoportok a zöldség-, a gyümölcstermeléssel és kisállat-tenyésztéssel foglal-
kozók számára jelentettek nagy segítséget. Ebben az időben olyan folyamat-
nak lehettek részesei a kistermelők, melyben érdekeiket hatékonyan érvényre 
tudták juttatni. Az állami és szövetkezeti szervek szerződéses keretek formá-
jában felvásárlási garanciát nyújtottak a termelőknek. A KGST országokat 
tekintve 1974-ben Magyarországon volt a legnagyobb a kistermelés ará-
nya. 



 
 

A nagy- és kisüzemi bruttó termelést figyelhetjük meg az 1. táblázatban 1961 
és 1976 között. 
 
1. táblázat 
Nagy- és kisüzemek bruttó termelése 

 

Év Nagyüzemek (MFt) Kistermelők (MFt) 
1961 40.534 34.104 
1962-1965 40.554 33.093 
1971-1974 75.450 38.928 
1975 83.433 39.965 
1976 81.480 37.862 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A mezőgazdaság fejlődése 1961 és 1976 között folyamatos, erre a fej-
lődésre jellemző, hogy a nagyüzemi termelés 15 év alatt megduplázódott, 
addig a kistermelés mindössze 11%-kal fejlődött. A nagyüzemi termelés 
rendkívül dinamikusan fejlődött, azonban mindez nem a kistermelés vissza-
esésének árán következett be. A növénytermesztésben a nagyüzemek élvez-
nek elsőbbséget, hiszen a földterület túlnyomó hányadán gazdálkodnak. Az 
állattenyésztést illetően azonban a kistermelésnek van nagy jelentősége. 
(LACZKA 1998)  
A földhasználat szerkezetét 1970 és 1977 között a 2. táblázat foglalja össze. 
 
2. táblázat 
Földhasználat 1970 és 1977 között 
 

1970 1975 1977 Megnevezés 
1000 ha 

Nagyüzemek 8011,4 8171,1 8240,2 
Háztáji gazdaságok   738,5   588,6   526,8 
Kisegítő gazdaság   553,4   543,6   536,3 
Földterület összesen 9303,3 9303,3 9303,3 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A kistermelők többsége 0,5 hektárnál kisebb területen tevékenykedik. 
A háztáji földhasználat csökkenésének oka, hogy a mezőgazdaságban, így a 
szövetkezetekben foglalkoztatottak száma folyamatosan csökken. A falvak-
ból, tanyákról egyre többen vándorolnak el a városba, földjeiket teljesen a 
termelőszövetkezet használja. 1972-ben 1.681.000 kisgazdaságot írtak össze, 
melyek 1.154.000 ha területen gazdálkodnak, így az átlagos birtokméret 0,6 
ha. Ezen a területen intenzív zöldség-, gyümölcs-, és szőlőtermelést folytatva 
a család jelentős kiegészítő jövedelmet biztosíthat magának.  



 

tták. (HANTÓ 1994/a) 

Összességében elmondhatjuk, hogy a ’70-es évek elejére a kis-
termelés a mezőgazdaság integráns része lett. Megvalósult az a munka-
megosztás, melynél a jól gépesíthető ágazatokban a nagyüzemek, míg a ké-
zimunka-igényesebb termékek előállításában a kistermelők jutottak meghatá-
rozó szerephez. A mezőgazdasági kistermelés elsődlegesen a háztájiban telje-
sedett ki, de a kisegítő gazdaságokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. A 
kisegítő gazdaságokat a nagyüzemi háttérrel szintén rendelkező állami 
gazdasági dolgozók illetményföldje, valamint az egyéb illetményföld 
hasznosítók képezik. Jellemzőjük a jövedelem kiegészítése illetményföld 
juttatással, melyen saját fogyasztásra termelnek a nagyüzem vagy más 
szolgáltató igénybevételével. A kiegészítő gazdaságok csoportjába tartoztak 
azok a munkások, akik saját vagy bérelt földjükön nagyüzemi intézményi 
háttér nélkül folytatnak kistermelést. Ezek az emberek megélhetésüket a 
kettős foglalkozás útján biztosíto
 
2.1.3.1. A mezőgazdasági kistermelés a rendszerváltás előtt 

Az államosítást követően átalakult a földhasználat, az egyéni gazdasá-
gok által használt földterület csakhamar közös használatba ment át, gyorsan 
kiderültek azok a problémák, melyekkel az egyéni gazdálkodóknak nem kel-
lett szembenézni. Az egyéni gazdaságok termelőeszközei a nagyüzemekben 
többnyire nem hasznosíthatók, így a szövetkezetek megfelelő termelőeszköz-
zel történő ellátása az állam feladatává vált. 1960-ban a túlzott állami finan-
szírozás megelőzésére olyan döntés született, hogy szövetkezeteket csak a 
szántóföldi növénytermelésre alkalmas vidékeken lehet szervezni. A hegyvi-
dékeken a szakszövetkezetek, szakcsoportok, hegyközségek jöttek létre, ezek 
olyan társulási formát jelentettek, melyben az egyéni gazdaságoknak nagy 
szerepe volt. 

A család által művelt föld a szövetkezet érdekeltségi területéhez tarto-
zik, és azon a család termelést folytathat, de úgy is dönthet, hogy a szövetke-
zet használatába adja. Tehát a szövetkezet olyan eszközöket vett át, amelyek-
kel jövedelmezően tudott gazdálkodni. A szakszövetkezetet átmeneti gazdál-
kodási formának is lehet tekintetni, mely ötvözi a családi gazdálkodás és a 
szövetkezeti forma érvényesíthető sajátosságait. A szakszövetkezet olyan 
technológiát vezetett be, mely az egyéni gazdaságok működését is pozitívan 
befolyásolta, ugyanakkor az egyéni gazdaságoknak nem kellett feladniuk 
teljesen önálló egzisztenciájukat jelentő gazdaságukat. (TÓTH 1988) 

A kistermelés és a nagyüzemek kapcsolatát mindvégig a kölcsönös 
egymásra utaltság jellemezte. Így alakult ki az az integrációs rendszer, 
amely mind a termelők, mind pedig a szövetkezet számára előnyöket 
biztosított. A feldolgozóknak nem kellett külön minden termelővel fenntar-
tani a kapcsolatot és viszonylag egyöntetű minőséghez jutottak.  
A kistermelők számára az jelentett előnyt, hogy jelentős tőkebefektetés 
nélkül végezhettek mezőgazdasági tevékenységet és a biztos felvásárlás 
miatt stabil bevételi forrásra számíthattak. A nagyüzemek különböző 



 
 

okokból támogatták az integrációt, döntő ok volt a tagok jövedelem 
helyzetének javítása. A ’80-as években a központi elvonások, bérkorlátozá-
sok elől a kistermelés bővítésével tértek ki. (BUDAY 2001) 

A kistermelés fejlesztésében – a termelői szakcsoportok szervezésével – 
jelentős szerepet töltöttek be az Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövet-
kezetek is, főleg azokban az ágazatokban, amelyekkel a nagyüzemek kevésbé 
foglalkoztak. A kistermelésre a földtulajdon korlátozottsága miatt a munka-
erő-igényes ágazatok felkarolása jellemző. Az integrált kistermelés megszű-
nését a ’90-es évek elején bekövetkező jelentős kamatemelkedés, a feldolgo-
zók fizetőképességének romlása, valamint a külső és a belső agrárpiacok be-
szűkülése okozta. A szövetkezetek által ellátott integrátori szerep megszűnt. 

A szövetkezetek szerepe a kistermelés helyzetét illetően vitathatatlan, 
mivel a szövetkezetek és a kistermelők között olyan integrációs kapcsolat 
alakult ki, amelyből a kistermelőknek rendkívül sok előnyük származott. A 
kistermelők a szövetkezettől kapták a termeléshez szükséges inputokat. A 
termelőknek nem kellett fizetniük a termeléshez szükséges erőforrásokért, ezt 
év végén a szövetkezet levonta a kistermelőknek szánt kifizetésből. A szö-
vetkezet az előfinanszírozás miatt külön kamatot nem számolt fel, ezt a hitel-
kamatlábak alacsonya volta biztosította. Az integrációs kapcsolat valójában 
nem gazdasági alapokon működött. A rendszerváltás előtti években azonban 
több kedvezőtlen gazdasági folyamat hatására a hitelkamatok rohamosan 
megemelkedtek. A szövetkezetek a megemelkedett forrás-költségeket nem 
tudták továbbra is magukra vállalni, azt áthárították a kistermelőkre is.  

A kistermelők és a szövetkezetek közötti kapcsolat a rendszervál-
tás, a kárpótlási folyamat, valamint a vagyonnevesítést követően jelentő-
sen átalakult, illetve megszűnt. A kapcsolat új alapokra történő helyezése a 
megváltozott körülmények miatt elkerülhetetlen. A szövetkezeteknek a ’90-
es évek közepén nagy szerepet tulajdonítottak. „… a szövetkezetek fontos 
szerepet tölthetnek be az integrációk fellendítésében.” (CSETE – HORN – 
PAPÓCSI 1996) 
A kistermelés helyét, szerepét befolyásolja a társadalmi- politikai rendszer, a 
gazdaság fejtettsége, a társadalmi - gazdasági viszonyok. (MARKÓ 1986) 
A mezőgazdasági kistermelés intenzívebb támogatása 1975-76-tól kezdődött, 
és egészen a ’80-as évek végéig, azaz a rendszerváltásig tartott. (KANIZSAY 
1991) 

1985-ben a kistermelők által használt terület az 1961-es területnek 
még az 50%-át sem érte el. A drasztikus csökkenés oka, hogy egyre töb-
ben nem a mezőgazdaságban látták megélhetésüknek forrását. A kister-
melők esetében a növénytermesztés helyébe az állattartás lépett, ezen belül is 
a sertéstartás válik meghatározóvá. A kistermelők körében a ’70-es évek vé-
gére a földhasználatban és az állattartásban is koncentrációs folyamat indult 
el. A ’80-as évek közepén a kistermelőknek már mintegy 10%-a több mint 2 



 

KA 1991) 

számosállatnyi nagyságú állatállománnyal rendelkezett, a 10% mintegy 
130.000 kistermelőt jelent.  

A mezőgazdasági kistermelők életében jelentős fordulatot az 1987-
ben elfogadott új földtörvény hozott. Ez ugyanis kiszélesíti a tulajdonszer-
zési és földhasználati lehetőségeket. A régi törvény a háztáji gazdaság mére-
tét 800 négyszögölben határozta meg. Az új törvény azonban lehetőséget 
biztosít arra, hogy az egyéni gazdaságok más művelési ágba tartozó területe-
ket is használatba vehessenek. Az új rendelkezés szerint egyéni tulajdonban 
akár 15 ha terület is lehet. A háztáji és a kisegítő gazdaságok illetményföldje 
bármilyen művelési ágú lehet, ez teremti meg a földbérletek kialakulásának 
alapját. Megteremtődött egy merőben más mezőgazdasági struktúra létrejöt-
tének lehetősége.  
A mezőgazdaság átalakításának szükségessége a ’80-as évek végén merült 
fel. Már az évtized közepe táján voltak olyan állásfoglalások, amelyek szerint 
az egész mezőgazdaságot átfogó agrárreformban, a „sztálinista nagyü-
zemeket” a fejlett világból ismert farmergazdaságokkal kellene felváltani. 
(VÁGI 1993)  
A kárpótlást megelőző mezőgazdasági helyzet feltárására 1991-ben végzett a 
KSH Általános Mezőgazdasági Összeírást (ÁMÖ). Az összeírás célja volt 
feltárni a mezőgazdaság, valamint a nagyüzemek és a kisgazdaságok helyze-
tét. 
A mezőgazdasági nagyüzemek adataikat az éves beszámolási rendszer kere-
tében közölték, de azt a KSH a felmérés alkalmával 1991-ben kiegészítette. A 
kistermelés felmérése két lépcsőben valósult meg. Elsőként 2 millió háztar-
tást kerestek fel. A részletesebb felmérésre azonban a második lépcsőben 
került sor, ahol 70.000 adatszolgáltatót kerestek fel az állatállományra és a 
növénytermesztésre vonatkozó pontosabb és részletesebb adatbázis összeállí-
tása céljából. 
A felmérés alapján 1991-ben 1.394 ezer kistermelő gazdaság volt az ország-
ban, és az átlagos birtokméret 0,5 ha. Az 1986-ban és 1991-ben felmért gaz-
daságokra vonatkozó információkat a 3. táblázat foglalja össze. A 
földhasználatban kismértékű koncentrálódási folyamat figyelhető meg. Ezen 
folyamat kétirányú, mert a gazdaságok száma csökken, ugyanakkor az egy 
gazdaságra jutó földhasználat nő. (LACZ



 
A földhasználat koncentrációját, egy birtokkategórián belüli megoszlását 
mutatja az 1. ábra és a 3. táblázat. 
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1. ábra 

Földhasználat birtokkategóriánkénti megoszlása 1991-ben 
Forrás: KSH adatai alapján saját készítés 

 
3. táblázat 
A gazdaságok száma földterületük nagysága szerint 
 

Gazdaságok száma (ezer db) Földterület nagysá-
ga (ha) 1986 1991 

0,00-0,19  641  644 
0,20-0,49  444  411 
0,50-0,99  239  199 
1,00-1,99    71    97 
2,00-    20    43 
Összesen 1415 1394 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A kistermelők 1991-ben az ország összes mezőgazdasági földterület-
ének 14%-án gazdálkodtak. Ennek 48,6%-át a mezőgazdasági nagyüzemek 
által kiadott háztáji és illetményföld, valamint a magántermelőknek bérbe 
adott földterület tette ki.  
A kistermelés meghatározó része – mintegy fele – valamilyen módon a 
mezőgazdasági nagyüzemekhez kötődött. (HARCSA 1993/a) 

 
 



 

2.2. A rendszerváltás és a kárpótlás folyamata Közép-Kelet Európá-
ban 
 
2.2.1. A kárpótlási folyamat Közép-Kelet Európa országaiban 

Az 1991-92-es politikai rendszerváltozás a közép-kelet európai volt 
szocialista országokban a gazdaság változásának szükségességét is előre-
vetítette. Az új kormányok az állami és a szövetkezeti szektor privatizálását 
tűzték ki célul. 

A kereskedelem, a szolgáltatás és az ipar tervezett privatizálásának 
módszere a különböző országokban eltérő volt. Az állami vagyon ingyenes 
vagy jelképes összegű szétosztásától az önprivatizáción, reprivatizáción és a 
menedzser kivásárláson keresztül a vagyon eladásáig különböző formákat 
öltött. Közös jellemzője volt azonban, hogy a reprivatizáció, azaz a vagyon 
visszaadása az eredeti tulajdonosok szűk körére korlátozódott.  
A mezőgazdaság privatizációjában ezzel szemben mindenütt elsődleges sze-
repet kapott a föld visszaadása az eredeti tulajdonosoknak vagy örököseik-
nek. (BURGERNÉ 1993) 

A mezőgazdaság átalakulását a privatizáció, a kárpótlás és a piacgazda-
ság létrehozásának deklarálása határozta meg. Kivétel nélkül minden ország-
ban elsődleges fontosságú a mezőgazdasági privatizáció. Lengyelországban 
és néhány jugoszláv utódállamban pedig, ahol a mezőgazdasági termelés ad-
dig is a magángazdaságokra volt alapozva, a magántermelés feltételeinek 
javítása volt a cél. 
A családi gazdaságok létrehozása a kollektivizáció időszakához hasonlóan 
ideológiai és politikai célokat is követett, amelyeknek korán megmutatkoztak 
a következményei. 1991-ben a csehszlovák mezőgazdasági minisztert lemon-
dásra szólították fel. Magyarországon három mezőgazdasági miniszter váltot-
ta egymást négy év alatt.  

A mezőgazdasági struktúra átalakítása nagy népességcsoportokat érin-
tett. Ennek egyik oka, hogy a rurális településeken élők aránya minden szoci-
alista utódállamban magas. Pjotr Eberhardt 1994-es számításai szerint a ke-
let-közép-európai államokban 1950 és 1990 között mintegy 20%-kal csök-
kent a rurális népesség aránya. 

A jellemzően vegyes foglalkozási összetételű családok nagy aránya mi-
att a mezőgazdaság privatizálása és átalakulás a rurális lakosság mintegy 60-
70%-ának foglalkozási és kereseti viszonyait közvetlenül érintette. Az elmúlt 
évtizedekben az elterjedt részidős kisüzemi termelés következtében azoknak 
a családoknak a nagyobb része is kapcsolatba került vagy maradt a mezőgaz-
dasággal, amelyekben nem volt a mezőgazdaságban foglalkoztatott családtag. 
A legfejlettebb kisüzemi termeléssel rendelkező Magyarországon az összes 
háztartás 60%-a vett részt a részidős mezőgazdasági termelésben, amelyek-
nek aránya 20%-kal több, mint a rurális népesség az összes népességen belül.  

A privatizáció során a mezőgazdaság kollektivizálásának időszakában 
kisajátított földek, állatok és felszerelések kárpótlását is célul tűzték ki, így 



 
 

azok is újra mezőgazdasági tulajdonhoz és üzletrészekhez juthattak, akik a 
kollektivizáció után városokba költöztek és mezőgazdasági tevékenységet 
korábban nem folytattak. A privatizáció az alábbi törvények alapján történt az 
egyes országokban. 
 
Albániában az 1991. májusi törvény szerint 20 ha-ig kell visszajuttatni a 
földet a régi tulajdonosoknak, 30 ha-ig a domb- és hegyvidéki területeken. 
A Cseh és Szlovák Köztársaságban a törvény szerint az 1948. február 25-e 
és 1991. január 1-je között kisajátított földtulajdont maximum 150 ha-ig igé-
nyelhették vissza a volt tulajdonosok és örököseik. 
Magyarországon az Alkotmánybíróság határozata szerint a volt földtulajdo-
nosok éppen úgy kárpótlási vagyonjegyet kaptak korábbi földtulajdonukért, 
mint a különböző kárpótlási törvények szerint más volt tulajdonosok. A kár-
pótlási jegyekért volt földtulajdonosok és örököseik árveréseken, termelőszö-
vetkezetekkel megegyezve lakóhelyükön, vagy volt földtulajdonuk helyén 
földet vehettek, tehát lényegében visszavásárolhatták földjüket, vagy azzal 
egyenértékű földterületet. A kárpótlási jegyek névleges értéke messze elma-
rad az államosított, vagy más módon elvett vagyon értékétől. Az állam, szük-
ség szerint kb. 50 ha-ig, illetve annak megfelelő aranykorona értékig vissza 
nem fizetendő támogatást nyújtott a vételhez, ha a vevő vállalta, hogy az álta-
la megvett földet öt évig mezőgazdasági célra hasznosítja. A szövetkezetek-
nek különböző földalapokat kellett létesíteniük. Ennek alapjául az 1991. évi 
I. Szövetkezeti Törvény és az 1992. évi II. Átmeneti Szövetkezeti Törvény 
szolgált, mely azt is előírta, hogy a mezőgazdasági és ipari szövetkezetek 
termőföldön kívüli  más vagyonuknak 100%-át nevesítsék 1992. december 
31-ig. 
Németország tartományaiban az 1990. évi, a mezőgazdaság piacgazdasághoz 
történő alkalmazkodásáról szóló törvény visszaállítja a föld magántulajdonát, 
intézkedik a termelőszövetkezetek vagyonfelhasználásáról. Ehhez a mező-
gazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kétharmados többségi szavazata 
szükséges. A törvény rendelkezik a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
átalakulásának módjáról, továbbá családi gazdaságok létesítésének szabályai-
ról.  
Romániában az 1991. februári törvény szerint a termelőszövetkezetekbe 
bevitt föld 10 ha-ig igényelhető vissza. Az állami gazdaságok által elkobzott 
föld ellenében a volt tulajdonosok részvényt kaphatnak az új mezőgazdasági 
részvénytársaságokban. (KOVÁCH 1994/a) 
Romániában, ahol a kormány 1991-ben felosztotta a termelőszövetkezeteket, 
hasonlóan Albániához, újraszerveződött a termelőtársulások egy része és 
1992 nyarán már a földterület 47,7%-án nagyüzemi jellegű társulások mű-
ködtek. (BURGERNÉ 1993) 



 

Bulgáriában, ahol a kormány rendeletileg osztotta fel a szövetkezeteket, a 
termelők többsége szintén a közös gazdálkodást választotta a föld privatizá-
ciója után. 
Lengyelországban és a volt Jugoszláviában a mezőgazdasági termelés a 
magángazdaságok működésén alapult, de a magántermelést közvetlen állami 
irányítás és közvetett intézkedések szabályozták. Lengyelországban például a 
helyi adminisztráció döntötte el, hogy ki vásárolhatott traktort és milyen áron. 
Romániában nem kollektivizálták a magas hegységek családi gazdaságait, 
amelyek annak ellenére a teljes mezőgazdasági termelés negyedét szolgáltat-
ták, bár a termőföld elenyésző részét művelhették. 
A bolgár mezőgazdasági kisüzemek elsősorban az intenzív részidős zöldség- 
gyümölcs- és virágtermelésben tudtak eredményesek lenni. 
A volt Szovjetunió ázsiai köztársaságaiban megjelentek a magángazdasági 
aktivitás mezőgazdasági formái, de a teljes és a részidős családi gazdaságok a 
szocialista korszak végéig rendszeridegennek számítottak. 

A mezőgazdasági privatizáció a lengyel mezőgazdaságban okozta a 
legkisebb változást, mert a paraszti gazdaságok túlsúlya és a kolhoz típusú 
szövetkezetek hiánya miatt csak az állami gazdaságok és az Állami Földalap 
használatában lévő földek, épületek és mezőgazdasági felszerelések magántu-
lajdonba adását indították el. Az állami gazdaságok tulajdonában és az Álla-
mi Földalap igazgatásában 3,9 millió hektár föld volt. Létrehozták az Állami 
Mezőgazdasági Vagyont Kezelő Ügynökséget 1991-ben 14 regionális irodá-
val. 
A kárpótlás során vagyonhoz jutottaknak csak a kisebb része működtet csalá-
di farmokat. A többség átalakult szövetkezeteknek vagy más gazdasági társa-
ságnak adta bérbe a földjét. (BURGERNÉ 1993) 
A volt NDK-ban 1989-ben 4.530 termelőszövetkezet, 580 állami gazdaság 
és 3.558 magángazdaság működött. 1992 végén 20.111 mezőgazdasági egy-
ség tevékenykedett, amelyből 80,3% volt egyéni vállalkozás. A magánvállal-
kozások a művelt terület 17,5%-át használták. Az átalakult szövetkezetek a 
földterület 43,9%-át, míg többi részét más jogi formájú gazdasági társaságok 
művelték. 
A szövetkezeti vagyont, a magyar módszerhez hasonlatosan nevesíteni kel-
lett. A volt NDK-ban ezt törvény szabályozta. A nevesített vagyon kivihető 
volt a szövetkezetekből. 

A privatizációt tartós munkanélküliség kíséri. A volt NDK területén az 
átalakulás idején 40%-os a munkanélküliség, de egyes magyar területeken is 
eléri a 30-50%-ot, Romániában és Bulgáriában pedig még az ennél is maga-
sabb arányt. A mezőgazdasági foglalkoztatottság Románia, Észtország és 
Litvánia kivételével mindenhol csökkent. A munkanélküliség mind többeket 
kényszerített teljes vagy részidős mezőgazdasági termelésre, de többségük 
nem rendelkezett a piacképes termeléshez szükséges gyakorlattal. (FERTŐ 
1994) 



 
 

Az átmeneti korszak intézkedéseit a 4. táblázat mutatja be. 
 
4. táblázat 
A gazdasági reform megvalósulása 1991 végén 
 

Megnevezés Csehszlovákia Magyarország Bulgária Oroszország Lengyelország
Tervgazdaság 
megszűnése igen igen igen nem igen 

Árliberalizáció nem igen igen igen igen 
A magán-
szektor fejlő-
dését segítő 
törvények 

igen igen igen nem igen 

Munkaerő-
mobilitás nem igen igen nem igen 

Magánosítás  igen (91) igen (89) nem nem igen (90) 

Bankreform folyamat-
ban igen nem nem igen 

Tőkepiac vitatott igen nem nem szűk 

Csődtörvény nem igen nem nem korlátozott 
hatókörű 

Külkereskede-
lem libera-
lizálása 

igen igen igen nem igen 

Világpiaci 
nyitás igen igen igen nem igen 

Földreform  nem igen igen nem nem 
Forrás: Granville and Rollo 1992, Stalev 1992, OECD 1992, Williamson 
1993, Csite - Kovách 1994 
 

A 4. táblázat alapján Magyarországon, Lengyelországban és Bul-
gáriában 1988 és 1991 között mélyreható változások mentek végbe a gazda-
ság intézményi környezetében. Mint azt az OECD (1992) tanulmány bemu-
tatja, ez az átalakulás Magyarországon és Lengyelországban inkább egy meg-
tervezett átmenet formáját öltötte, míg Bulgáriában inkább a szocialista in-
tézmények puszta összeomlása következett be. A Cseh és Szlovák Köztársa-
ságban az átalakulás sokkal lassabban ment végbe, míg Oroszországban a 
valódi piaci átmenet 1991 végéig el sem indult. (CSITE – KOVÁCH 1994) 

Bulgáriában és Magyarországon már 1991-től beindult az üzemszerkezet 
változása, Szlovákiában 1992-ben, Csehországban és Oroszországban 1993-
ban, míg Lengyelországban 1994 előtt nem voltak lényeges változások a me-
zőgazdasági kollektivizáció korábbi elmaradása miatt. 

 
 



 

2.2.1.1. Munkanélküliség az átalakulást követően 
Az átmenet a vizsgált országokban jelentős munkaerő-piaci változás-

hoz, a munkanélküliség megjelenéséhez járult hozzá. Kelet-Európa országai-
ban a szocialista modernizáció, mint azt SZELÉNYI (1990) és HEGEDŰS 
(1974) is hangsúlyozta, nem tudta felszámolni a történeti szempontból is tar-
tósan jelenlevő strukturális adottságot, a túlnépesedést. A falusi lakosság ará-
nyában nem következett be jelentős visszaesés a szocialista iparosítás idősza-
kában, csak a volt Szovjetunióban lépte túl a csökkenés aránya a 20%-ot. 
(CSITE – KOVÁCH 1994) Az átalakulási folyamatot szemlélteti az 5. táblá-
zat. 
 
5. táblázat 
A mezőgazdasági foglalkoztatottság és a rurális lakosság (1993) 
 

Országok Mezőgazdasági foglalkoztatottak
aránya (%) 

Vidéki lakosság 
aránya 

(%) 
Oroszország 13,5 35,0 
Bulgária 18,6 34,1 
Csehország  9,4 24,4 
Szlovákia 13,8 24,4 
Lengyelország 29,5 38,4 
Magyarország 18,5 40,8 
Forrás: Kovách 1994/b, Eberhadt 1990 adatai alapján 
 

A posztszocialista átalakulás időszakában a falusi ingázók jelentős 
része elveszítette városi állását és munkanélkülivé vált.  
A privatizáció a vizsgált államokban a rurális települések mindkét megha-
tározó gazdasági szektorában, az iparban és a mezőgazdaságban is megindult. 
Mivel az ingázók aránya minden szocialista államban magas volt, a priva-
tizációval és a gazdasági recesszióval együttjáró városi, ipari munka-
nélküliség is hozzájárult a rurális munkaerő szegmentálódásához. A 
mezőgazdaság területén magában az intézményekben következett be a legna-
gyobb átalakulás, vagyis itt a tulajdonosváltás együtt járt a fennálló szervezeti 
struktúra megváltozásával, amit az átalakulási törvények erőltettek ki. 
A mezőgazdasági privatizáció posztszocialista gyakorlatában a privatizáció 
gyakran a kárpótlás elemeivel keveredett, az egyes államokban egymástól 
eltérő privatizációs gyakorlat alakult ki. 



 
 

 

2.2.1.2. Piacszabályozás 
Kelet-Európában 1989-ig különböző ártorzítások voltak érvény-

ben a mezőgazdaságban. (MARRESE 1992) A mezőgazdasági inputokat a 
nagyüzemek általában alacsonyabb áron szerezték be, mint az érvényes bel-
földi vagy a világpiaci ár. A mezőgazdasági hitelek támogatásával elsősorban 
kormányzati prioritásokat igyekeztek ösztönözni, függetlenül a vállalatok 
visszafizetési képességétől. Az élelmiszerek fogyasztói árát dotációkkal tar-
tották alacsonyan. A mezőgazdasági árak rendszerét a régióban kibonta-
kozó gazdasági válság miatt 1989 után már nem lehetett fenntartani. 
A mezőgazdasági reformok első elemeként felszabadították a fogyasztói és 
termelői árakat, amellyel párhuzamosan csökkentették a fogyasztói árak és az 
agrártermelés támogatását.  
Bulgáriában 1990-ig a közvetlen árellenőrzést a termékek 70%-ánál még 
fenntartották. Az 1991-es év februárjában az összes termelői és fogyasztói 
árat felszabadították. Az árliberalizálás mellett a kormány 14 alapvető élelmi-
szer árát továbbra is ellenőrizte.  
Csehszlovákiában 1991 januárjában az árak 85%-át, majd novemberben 
további 10%-át felszabadították. Az árliberalizációs törvény megengedte, 
hogy a kormány beavatkozzon, ha szükségesnek látja. A legtöbb mezőgazda-
sági termékre árplafont állapítottak meg, s meghatározták a hús- és a tejter-
mékek kereskedelmi árrésének maximumát. Miután az élelmiszerárak 
stabilizálódtak, további termékek kerültek ki az árszabályozás alól. A 
termékek a lakosságot közvetlenül is érintő körében azonban fennmaradt az 
árplafon, mivel itt csak a gazdaságilag igazolható áremelkedést hagyták
érvényesíteni. A mezőgazdasági támogatások 1989 és 1992 között nominálértékben 37%-
kal csökkentek. A fogyasztói támogatásokat megszüntették és jelentősen 
csökkentek a termelői támogatások. A termelők nyomására azonban 1991 
elején létrehozták a piacszabályozási alapot. A mezőgazdasági termékek fel-
vásárlásának finanszírozására az agrártámogatásoknak egyre növekvő hánya-
dát fordították.  
Lengyelországban néhány termék kivételével 1989 augusztusában szabadí-
tották fel az élelmiszerek fogyasztói árait, ugyanakkor fenntartották a fo-
gyasztói ártámogatásokat. 1990-ben az új kormány az összes ár mintegy 
90%-át liberalizálta és drasztikus támogatás leépítési programba kezdett. Az 
agrárszektor támogatása 1989-ben az összes költségvetési kiadás 23%-át tette 
ki, 1992-ben ez az arány 8,7%-ra süllyedt. A támogatások fő célja a mező-
gazdaság struktúraváltásának elősegítése volt, ezért a kormányzat például 
kamattámogatást adott műtrágya, tenyészállatok, és föld vásárlására. A piac 
és az árak stabilizálásának érdekében 1990-ben a kormány létrehozta a me-
zőgazdasági intervenciós irodát. A hivatal állami intervenciók segítségével 
akarta az agrárpiacokat stabilizálni. A meghirdetett intervenciós árak általá-
ban 10%-kal alacsonyabbak voltak az aktuális piaci áraknál.  



 

A beavatkozás elvei a következők voltak: az árakat az átlagos termelési költ-
ségeket figyelembe véve a termelőkhöz igazították, az árakat intervenciós 
felvásárlásokkal kellett fenntartani, ami nem haladhatta meg a határár és a 
vámilleték összegét. 
Romániában a fogyasztói árakat fokozatosan szabadították fel. Az árlibera-
lizálás első lépcsőjében, 1990 novemberében a termékek 20-25%-ának árát 
szabadították fel, majd további lépésekben 1991-ben és 1992-ben emelték az 
árplafonokat és csökkentették az ellenőrzés alá tartozó termékek számát. 
1992 szeptemberében már csak négy élelmiszernél maradt fenn az árplafon. 
A termelői árakat a mezőgazdasági piacokon az 1989-es forradalom után 
felszabadították, de a kormány néhány alapvető termék esetében minimum-
árat vezetett be, amelyet az állami tulajdonú feldolgozó vállalatok fizettek ki 
a termelőknek. A mezőgazdasági támogatások továbbra is fennmaradtak. Az 
1992-es évben az ágazat a második legtámogatottabb szektor volt Romániá-
ban. Az agrártámogatások a GDP 3%-át tették ki. Fenntartották a fogyasztói 
ártámogatásokat, valamint a minimumáron keresztül a termelők jövedelmét is 
stabilizálni akarták.  
Magyarországon 1986 óta fokozatosan liberalizálták az árakat, így első lé-
pésben az árak 40%-a került ki a szabályozás alól. Az áttörés azonban 1989-
ben következett be, amikor is az árak 90%-át felszabadították. 
A mezőgazdasági támogatások leépítése már a nyolcvanas évek első felében 
megkezdődött. A támogatások szintje alacsony volt, majd tovább mérséklő-
dött. Az agrártámogatások 1992-ben az 1989 évi szintnek csak 40%-át érték 
el. A támogatások szerkezete is jelentősen átalakult. A fogyasztói ártámoga-
tások megszűntek, a termelői és beruházási támogatások erősen csökkentek. 
A hazai mezőgazdasági termékpiacokon fellépő zavarok miatt új támogatási 
forma jött létre, a belpiaci intervenció. 

1990-ben a kormányzat elhatározta, hogy az agrárpiac szabályozására a 
fejlett országokéhoz hasonló intézményrendszert épít ki. A hazai rendtartás 
két pilléren alapul. Az első pillér az Agrárpiaci Rendtartást Koordináló Bi-
zottság, amely kidolgozta a piaci intervenciós programokat és a működés 
szabályait. A Bizottság működése alatt kiterjedt hatáskört szerzett, irányítása 
alá került a bel- és külpiaci szabályozás. 1993-ban a Bizottság megszűnt, s 
helyét az Agrárrendtartási Hivatal vette át. Az agrárpiaci rendtartás második 
pillére a főbb termékekre létrehozott, s azóta folyamatosan alakuló termék-
tanácsok. (FERTŐ 1994) 
Létrejöttek a terméktanácsok, kamarák melyhez kezdetben a tagok nagy 
számban csatlakoztak, azonban ezen érdekképviseleti szervek működésük 
során nem teljesítették a nekik szánt feladatokat. A tagdíj elkerülése érdeké-
ben sokan kiléptek a szervezetekből, mivel nem számíthattak hatékony ér-
dekképviseletre. A kamarák megléte formálissá vált, bizonyos támogatás 
igénybevételéhez szükségessé tették a kamarai tagságot. 



 
 

2.2.1.3. A külkereskedelem liberalizálása 
Bulgáriában a legtöbb nem vámjellegű kereskedelmi korlátozást 1991-

ben megszüntették. Az export mennyiségi korlátait felszámolták, s könnyítet-
tek az engedélyezési rendszeren, néhány termék importját pedig 1992 végéig 
korlátozták a hazai termékek védelmében. 
A csehszlovák külkereskedelmet 1991 elején liberalizálták. Import esetében 
az árucikkek nagy részénél megszüntették az engedélyezési rendszert. 1991 
júniusában importkvótákat határoztak meg több agrártermékre. 1992 január-
jában új vámrendszert vezettek be. A mezőgazdasági termékek vámját 25-
30%-ra emelték. Az alapvető élelmiszerek exportja engedélyköteles volt. 
A lengyel stabilizációs program beindításakor a külkereskedelmet is liberali-
zálták. Megteremtették a zloty belső konvertibilitását. Az agrárexport támo-
gatása nagymértékben visszaesett. A támogatások csökkentésével párhuza-
mosan 1990-ben, a zloty leértékelésével erőteljesen ösztönözték az exportot. 
Romániában a kormány 1991 elején megtette az első lépéseket a külkereske-
delem liberalizálására. Az exportengedélyeket a legtöbb termékre automati-
kusan megadták, a mezőgazdasági importot liberalizálták. 1991-1992 fordu-
lóján a külföldi hitelek korlátozott hozzáférhetősége és a devizatartalékok 
alacsony szintje miatt importkorlátozásokat vezettek be. (FERTŐ 1994) 

A rendszerváltás mind hazánk, mind pedig a szomszédos országok 
gazdaságát mélyrehatóan érintette. A tíz évvel ezelőtt elkezdődött folyamatok 
még ma sem stabilizálódtak. A gazdaság, és ezen belül a mezőgazdaság újabb 
átalakulás előtt áll az Európai Unió-s csatlakozás miatt.  
Az 1980-as évtized végére – mint ahogy már az előző fejezetben utaltam rá – 
konszenzus alakult ki a hatalmon lévő, valamint az ellenzéki politikusok kö-
zött arról, hogy a piacgazdaságra történő áttérés elkerülhetetlen lépés lesz. 
Ehhez kapcsolódóan VARGA GYULA (1996) szavait idézem: „Gyökeres 
tulajdon-reformokra, privatizációra, az állami tulajdon meghatározó szerepé-
nek visszaszorítására „valóságos” tulajdonosok megteremtésére van szükség. 
Az átalakítás feladata az új parlamentre hárult.”  

Az utóbbi 50 évben a földkérdés háromszor rázta meg a mezőgazda-
ságból élő népességet és az ország lakosságát. Mindegyikre jellemző a társa-
dalmi és politikai indíttatás, a múlttól való gyökeres elfordulás. (CSETE 
1995/a) 

Az első rendszerváltó kormánynak az volt a célja, hogy megszüntesse a 
nagyüzemi gazdaságokat és helyettük az életképes családi agrárvállalkozások 
létrejöttét támogassa. (HANTÓ – OBERSCHALL 1994) 



 

2.2.2. Magyarországi rendszerváltás első lépései 
Az 1973-as olajválsággal megszűnt a világgazdaságnak a II. világhábo-

rútól tartó fejlődése és egészen az 1990-es évekig depressziós időszak követ-
kezett. A változás a magyar gazdaságot is hátrányosan érintette.  
 Az új gazdasági rendszer felértékelte a magasabb anyag és energia-
hasznosítású terméket előállító technológiákat, és a környezetet alig, vagy 
egyáltalán nem szennyező, magas szellemi képességet igénylő ágazatok felé 
mutatkozott nagy érdeklődés. Magyarországon gazdasági irányváltásra nem 
került sor, a gazdaságpolitika a korábbi irányt folytatta. A gazdaság fejleszté-
séhez és szinten tartásához szükséges forrásokat – a túlkínálat jellemezte – 
hitelpiacokról biztosították. Amíg más országok igyekeztek külső forrásaikat 
szűkíteni, addig a magyar gazdaság bővítette hitelforrás iránti igényét. Ezzel 
a gazdaságban olyan adósságállomány halmozódott fel, amelyet már a ’70-es 
években is nehezen tudtak kezelni. Az ország eladósodása miatt konvertibilis 
exportkényszer alakult ki. (BUDAY 2001) 

 
A magyar mezőgazdaság helyzete a ’80–as évek elejétől romlott. A 

fizetési mérleg hiánya miatt az agrárágazattal szemben exportkényszer 
érvényesült, amit egyre nehezebben lehetett teljesíteni.  
Ennek okai a következők: 
 agrártermékek rohamos áresése a világpiacon, 
 a keleti és nyugati piacok lassú telítődése, 
 jövedelemhelyzet romlása. 

 
A magyar mezőgazdaság jövedelemhelyzetében bekövetkező romlási 

folyamat 1984-től érezteti hatását. A folyamat a II. olajválság kirobbanásának 
idején indult el. Ennek hatására a termeléshez szükséges inputárak jelentősen 
emelkedtek, azonban az állam már nem tudta biztosítani a kompenzáció rend-
szerét. Miközben a termeléshez szükséges erőforrások árai emelkedtek, az 
outputok árai nem változtak, ami az agrárolló jelentős szétnyílásához veze-
tett. Az állami ártámogatások visszafogása rontotta az agrárágazat verseny-
képességét. 

1988 és 1990 között hazánkban jelentősen megváltozott a politikai-
gazdasági irányítás rendszere. Szinte egy csapásra eltűntek az államosí-
tástól eltelt 40 év alatt kialakult írott és íratlan társadalmi, politikai 
normák és szokások.  

Az egypártrendszerű politikát felváltotta a többpártrendszeren alapuló 
parlamentalizmus, amely a magántulajdonon alapuló gazdasági rendszert 
hangsúlyozta. A szocialista országokat összefogó KGST megszűnt, helyébe 
egy új szervezethez való csatlakozás igénye lépett fel. 1990-ben országgyűlé-
si választásokat tartottak és ezzel többpártrendszeren alapuló kormányzás 
valósult meg.  

Az országgyűlési választások idején is kulcsfontosságú tényező a tulaj-
donviszonyok rendezése, ehhez eszközként a privatizáció és a kárpótlás szol-



 
 

gált. A gazdaságpolitika leglényegesebb eleme az állami tulajdon részarányá-
nak tudatos visszaszorítása. (RENDEK 1993). A kárpótlást a kormánykoalí-
ció döntése értelmében az 1947-es helyzet figyelembevételével tartotta el-
képzelhetőnek, ennek alapján a lakosság termőföldhöz juthat, miközben a 
nagyüzemek többségére a felszámolás várt. A kárpótlás e formáját az akkori 
ellenzéki pártok nem tartották járható útnak.  

 
A kárpótlással kapcsolatos jogi és igazságossági problémák a követke-

zők: 
 a földbirtok elaprózódása rontja a magyar mezőgazdaság általános ver-

senyképességét, 
 az 1945-ös földosztást többen úgy vélték, hogy jogszerűtlen volt, mivel a 

gazdák ellenszolgáltatás nélkül jutottak földhöz, 
 más vélemények szerint, ha csak azokat kártalanítják, akik az 1945-ös 

földosztásban is részt vettek, akkor sokan kimaradnak a kártalanításból 
(pl. hadifoglyok), 
 a kárpótlással kilátástalan helyzetbe kerülnek azok a dolgozók, akik a 

szövetkezeti létnek köszönhetik munkájukat. 
A mezőgazdaságban a kárpótlás és a tulajdonváltás összekapcsolódott, és a 
pénzbeni kárpótlás helyett földdel kárpótoltak. (HANTÓ 1995) 

A következő érvek az Antall kormány döntésén nem változtattak: 
„Noha értették és tudták, hogy a kárpótlás negatív gazdasági követ-
kezményekkel fog járni, lelkük mélyén igazságosnak érezték azt, ami valójá-
ban eleve igazságtalan volt, és amiről előre lehetett látni, hogy további igaz-
ságtalanságot fog eredményezni.” (MIHÁLYI 1997) 

A kárpótlással kapcsolatban az első törvényjavaslatot 1990 decem-
berében terjesztette a kormány az országgyűlés elé. A törvényjavaslatot 1991. 
április 24-én fogadták el, és ezzel egy időben a köztársasági elnök az Alkot-
mánybíróságnál felülvizsgálatot kért, ugyanis a törvény a földtulajdonnal 
kapcsolatban aránytalanságokat tartalmazott. A Parlament az Alkotmánybíró-
ság véleménye alapján a törvényt módosította, és 1991. június 26-án a módo-
sított törvényt elfogadta, ezzel elindult Magyarországon egy több mint fél 
évtizeden át tartó kárrendezési folyamat. 

A kárpótlási folyamat érdemi része az Országos Kárrendezési és Kár-
pótlási Hivatal 1991-es megalapításával kezdődött. A megyei és fővárosi 
kárrendezési hivatalok 1992-től kezdték el a munkát. A kárpótlási folyamat 
döntő szakasza 1994-ben zárult le, és ettől kezdve az OKKH működése is 
megváltozott. A kárpótlási igények elbírálása egyéni kérelmek alapján 
történt. A kártalanítás vagyoni és személyi kárpótlás formájában való-
sult meg. A vagyoni kárpótlás esetén a károsult az elszenvedett kárnak meg-
felelően kárpótlási jegyet kapott. 
A kártalanítás legismertebb formája a kárpótlási jegy, mely a kárpótlás ösz-
szegének megfelelő bemutatóra szóló, átruházható, az állammal szemben 



 

fennálló követelést névértékben megtestesítő értékpapír, a kárpótlási törvény 
rendelkezése szerint 1.000, 5.000, és 10.000 Ft címletű lehet. 
A kárpótlási jegy felhasználási területei: 
1. Állami tulajdonú vállalatokban tulajdonrész szerzése 
Az állami vállalatok többsége Rt-vé alakult, és részvényeit kárpótlási jegyért 
is lehetett megvenni, az ügylet lebonyolítását több pénzintézet is végezte. A 
kárpótlási jegyet nem csupán részvényre lehetett átváltani, hanem készpénz-
fizetés helyett privatizációs pályázatoknál is lehetett alkalmazni. Az első 
részvényjegyzésre 1992-ben került sor, majd 1997 végéig 70 társaság 70-80 
milliárd Ft értékű részvénye került piacra. A részvénycserék között sikeres és 
kudarccal végződő esetek egyaránt voltak.  
2. Életjáradék és lakásszerzés 
A törvényi feltételek alapján a kárpótlási jegyét életjáradékra válthatta az a 
kárpótlási jegy tulajdonos, aki a 65. életévét betöltötte, vagy legalább 67%-
ban rokkant. Ilyen feltételek mellett kevesen éltek a lehetőséggel, mindössze 
2.800 fő, ezért a törvényen az 1992-es II. és III. kárpótlási törvény változta-
tott. Az új feltételek miatt több, mint 160.000 fő élt ezzel a lehetőséggel.  
3. Hiteligénylésnél, az úgynevezett egzisztencia hitelnél fedezetként is elfo-
gadták a kárpótlási jegyet. 
4. A kárpótlási jegy tőzsdei bevezetésére 1992. december 1-jén került sor, ez 
teremtette meg a papír likviditását, valamint átláthatóvá tette a papír piacát. 
Kezdeti időszakban a jegyből származó forgalom a BÉT-en meghaladta az 
összes forgalom 10%-át, később ez 1-2%-ra csökkent. Problémák akkor je-
lentkeztek, amikor a kárpótlási jegy árfolyama tartósan a névérték alá esett.  
5. A kárpótlási jegyek leginkább földárverésen kerültek felhasználásra. 
„Szomorú dolog, hogy a most zajló kárpótlás idején, 1992/93 évben a föld 
értékét még az 1875. évi VII. tv. alapján kimunkált aranykorona szerint álla-
pítják meg.” (SÁRKÖZY, 1993) 
Az úgynevezett I. számú kárpótlási törvény és az átmeneti szövetkezeti jog-
szabályok alapján az államnak és a termelőszövetkezeteknek árverési célra 
földalapokat kellett kijelölniük a használatukban lévő földből. A kárpótlásra 
jogosultak egyéni igénybejelentő lapjukon megjelölték azt a termelőszövet-
kezetet, amely használta a földterületüket. Az egyéni kérelmeket az OKKH 
összesítette, és az érintett termelőszövetkezetet kiértesítette, majd ennek alap-
ján a szövetkezet kijelölte a kárpótlásra alkalmas területet. A szövetkezet 
erről a kárpótlásban érintetteket kiértesítette. A kárpótlás lebonyolítási formá-
ja az aukció volt. A károsultak a rendelkezésükre álló kárpótlási jeggyel lici-
tálhattak arra a földterületre, amit szerettek volna megkapni a szövetkezetek-
től. Előfordulhatott, hogy akinek nem volt elegendő kárpótlási jegye, az nem 
jutott földhöz, mivel a területre egy másik károsult is licitált, és az kapta meg. 
Közben egy-egy aukción kárpótlási jegyek százai cseréltek gazdát. Az első 
licitálási hullám 1992. augusztus 15-én kezdődött, ami 1994 közepére zajlott 
le.  



 
 

Az 1994. évi XXXII. törvény során az úgynevezett kárpótlási igényeket lehe-
tett benyújtani 1994. február 15. és március 16. között. Ennek folyamán a 
hivatalokhoz 537.364 vagyoni és 70.000 politikai kárpótlási igény érkezett. 
(BURGERNÉ 1993) Ezt a folyamatot követi az állami földek felosztása, ami 
1995 szeptemberétől 1996 márciusáig tartott. A kárpótlás során a mezőgaz-
dasági földterület 90%-a magánkézbe került. HANTÓ ZSUZSA (1994/b) 
szavával élve „az egyéb területeken alkalmazott pénzbeni kárpótlás helyett a 
mezőgazdaságban a földdel történő kárpótlás útját választották.” A földterület 
használatában bekövetkező változásokat mutatja a 6. táblázat. 

 
6. táblázat 
A földterület használata gazdálkodási formák szerint 1991-2000 között (%) 
 

Megnevezés 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Vállalatok, gaz-
dasági 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 szer-
vezetek 

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

Egyéni gazdál-
kodók 

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.) 
 

A kárpótlást megelőzően az állami és szövetkezeti tulajdonban 8 millió 
ha terület volt, az egyéni használatban lévő terület nem érte el az 1,5 millió 
ha-t. A kárpótlás végére a privatizált vállalatok, szövetkezetek használatába 
maradt 4,1 millió ha, az egyéni gazdálkodók 4,6 millió ha területen 
gazdálkodtak.  

A kárpótlást követően elválik egymástól a föld tulajdonosának és hasz-
nálójának a személye. A földtörvény nem teszi lehetővé, hogy magánszemé-
lyeken és az államon kívül gazdasági szervezetnek földtulajdona legyen. A 
régi, illetve a jelentős számban megjelenő új tulajdonosok számos problémá-
val kellett hogy szembe nézzenek. Az alacsony jövedelmezőség, tőkehiány, 
magas hitelkamatlábak, értékesítési nehézségek, szaktudás hiánya miatt több 
földtulajdonos a földhasználat helyett a bérbeadást választotta. A bérleti szer-
ződés megkötése az egyetlen járható útja a gazdasági társaságok földhaszná-
latának. A bérleti viszony azonban a jogszabályi hiányosságok miatt a társa-
ságok számára sok esetben kilátástalan helyzetet teremtett.  

 
 
 



 

A kárpótlási folyamat várható eredményeit VARGA GYULA 1993-ban 
az alábbiakban határozta meg: „Várható, hogy mintegy megnégyszereződik, 
vagyis 1 millió körüli lesz a földtulajdonosok száma, s zömük 1-2 hektárral 
rendelkezik csak. A föld tulajdona és a föld művelése élesen elválik egymás-
tól, általánossá lesz a bérleti rendszer, a költségek közé bekerül a földbérlet 
díja.” 

A kárpótlás hatására 5,1 millió ha földterületet osztottak ki 2,2 millió fő 
részére. A kárpótlási földalapból 2,5 millió ha 600 ezer olyan tulajdonoshoz 
jutott, akiknek nagy része nem mezőgazdasági foglalkozású. Az átlagos bir-
tokméretük 4,2 ha. Ennél kisebb átlagterülethez jutottak a nyugdíjas termelő-
szövetkezeti tagok, akik között 2,1 millió hektárt osztottak szét. Ezen kívül 
körülbelül 0,5 millió ha került olyan szövetkezeti és állami dolgozókhoz, 
akiknek korábban nem volt földjük. Az adatok jól szemléltetik, hogy a létre-
jött törpebirtokok nem alkalmasak versenyképes mezőgazdasági termelés 
megvalósítására. A kárpótlás hét éve alatt 3 millió személy jogsérelmét orvo-
solta az állam és közel 1.000 milliárdos becsült vagyonnak az ügyében dön-
tött. Több mint 30 millió AK értékű föld került ismét magánkézbe. Az állami 
vállalatok magánosítása során 120 milliárd Ft-nyi kárpótlási jegyet használ-
tak fel.  

A kárpótlási folyamat során létrejövő gazdaságok helyzetét MAGDA 
SÁNDOR 1994-ben az alábbiakban határozta meg: a kárpótlás befejeztével 
az új tulajdonosok száma 1.300-1.400 ezer fő, az egy főre jutó terület 2,5-4 
ha között alakul. Az átlagméret döntően mellékfoglalkozásban végzett ma-
gángazdálkodást tesz lehetővé. Az elaprózódás következménye, hogy csök-
ken a hatékonyság és az ágazati struktúra nem kívánatos irányba változik.  

A szétaprózódott birtokszerkezet nem segíti elő a hatékonyan gazdál-
kodó mezőgazdasági struktúra kialakulását. Az életképes gazdaságok kialakí-
tásának azonban más akadályai is vannak. Az új földtulajdonosok nem ren-
delkeznek a földműveléshez szükséges gépparkkal, ezért csak bérmunka 
igénybevételével tudják a földet megművelni. Az alacsony mezőgazdasági 
árak és az aszályos időjárás a termelést ellehetetlenítették, ezért többen le-
mondtak a földhasználatról és a földjeiket vagy eladták (a kárpótlást követő 
5. évtől kezdve) vagy bérbe adták – ha volt rá igény–, illetve parlagon hagy-
ták. 
Az állami földek átmeneti értékesítési tilalma miatti földhaszonbérlet tőke-
kímélő és méretnövelő hatású, s hozzájárult a termőföld jövőbeli értékének 
emelkedéséhez, a földforgalmi várakozások erősödéséhez. 

Az uniós csatlakozás idején kardinális kérdés a mezőgazdaság ter-
melékenységének javítása, hiszen csak egy kellően megerősödött mező-
gazdaság veheti fel a versenyt az uniós gazdaságokkal. Ezért, már a kár-
pótlás befejezése előtt megjelentek olyan vélemények, melyek a koncentráci-
ós folyamat beindítását szorgalmazták, külföldi példák alapul-vételével. 
A földkárpótlással kapcsolatban megjelentek olyan vélemények, melyek sze-
rint azon igénylőknek nem kell a földterületet visszajuttatni, akik a későbbiek 



 
 

során nem tudják megművelni azt. A föld visszaadása helyett őket pénzben 
javasolták kárpótolni. 
Ezen elképzelést osztotta 1990-ben PRUBERGER TAMÁS is: „Azoknak a 
volt földtulajdonosoknak, akik mezőgazdasági tevékenységet folytatni nem 
kívánnak, földet kiadni nem szabadna, mert azt csak spekulációs célokra, ha 
lehet parcellázással történő továbbértékesítésre használnák fel. Pénzbeli 
kátérítésre viszont jogszerűen tarthatnak igényt.” 
 
A tulajdonváltás agrárszektort érintő hatásai és következményei 

„A „történelmi kárpótlás”-tól nemzeti kiegyezést és morális meg-
nyugvást vártunk. E helyett inkább a viszály és általános csalódottság lett.” 
(VARGA 1993) 
Az okok röviden az alábbiak: 
 Az alapvetően természeti formában végbement kárpótlás ugyan megszün-

tette a korábbi struktúrát, de nem teremtette meg az új gazdasági vállal-
kozások vagyoni alapját. 
 A földhöz jutott, korábban is mezőgazdasággal foglalkozó kistermelők 

nem tudtak hatékonyan működő családi gazdaságokat létrehozni. Sokan a 
munkahelyüket is elveszítették a szövetkezeti vagyon felosztásával. 
 A kialakult egyéni gazdaságok kiszolgáltatottá váltak. Kiderült, hogy 

ezek a kisgazdaságok hatékonyan csak a nagyüzemi integrációban képe-
sek működni.  
 Sokan úgy vélték, hogy az iparban végbement változások során meg-

jelenő munkanélküliek megélhetést találnak majd a mezőgazdaságban, 
ehelyett szembesülni kellett azzal az egyszerű ténnyel, hogy a legtöbb 
munkanélküli a mezőgazdaságból került ki. 

 
A mezőgazdasági átalakulást az alábbi törvények megalkotása tette lehe-
tővé: 
 a kárpótlásról szóló 1991. évi XXV. törvény, 
 a szövetkezetek átalakulását szabályozó 1992. évi II. törvény, 
 a földkiadásról szóló 1993. évi II. törvény, 
 a mezőgazdasági föld hasznosításáról szóló 1994. évi LV. törvény. 

A kárpótlási törvény az 1945 utáni kisajátításokkal bekövetkezett va-
gyoni károkat igyekezett orvosolni oly módon, hogy az elvesztett ingatlan-
vagyon értékétől függően a károsultak kárpótlási jegyet kaptak, mellyel a 
privatizációra felkínált állami vagyontárgyakat megvásárolhatták, illetve a 
közös tulajdonban lévő földeket licitálás keretében szerezhették meg. A föl-
dek így többnyire nem az eredeti tulajdonoshoz kerültek vissza, hanem ah-
hoz, aki több kárpótlási jegyet ajánlott fel az adott terület megszerzéséért. A 
kárpótlás első körében résztvevők könnyen nagy és viszonylag jó minőségű 
földterületekre tehettek szert.  



 

A kárpótlás súlyos hibájának tartották, hogy nem határozták meg 
a kárpótlás során kialakított parcellák minimális méretét.  

Az átalakulási folyamatok a szövetkezetek életét is jelentősen érintet-
ték. A szövetkezetek átalakulásáról szóló törvény megszüntette a szövetkezeti 
közös vagyont, előírta annak nevesítését. Lehetőség volt a tagok számára a 
nevesített vagyon szövetkezetből történő kivitelére. 

A szövetkezeti átmeneti törvény hatására 1993 januárjáig a szövetkeze-
tek 88%-át átalakították, melyek egy része továbbra is termelő típusú szövet-
kezetként, illetve valamilyen gazdasági társasági formában folytatta tovább 
tevékenységét. A csőd és felszámolási törvény hatására az 1.441 szövetkezet-
ből 168 szövetkezet teljesen megszűnt. A szövetkezeti tagok egy része a va-
gyonnevesítést követően a vagyonnal elhagyta a szövetkezetet, de a többség 
– 80-85% – továbbra is a szövetkezet kötelékében maradt. A földhasznosítás-
ról szóló törvény megtiltotta a külföldi személyek, valamint a jogi személyi-
ségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok földtulajdonhoz való 
jogát. Ez alól kivételt képeztek az állam, az egyházak, az alapítványok, az 
erdő és legelő birtokossági társulatok. A törvény tehát rendkívül hátrányosan 
érintette a gazdasági társaságokat, mivel azok csak földbérlet formájában 
tudtak termőföldhöz jutni. Ezen szervezetek kiszolgáltatottá váltak a bérbe-
adókkal szemben. A törvény hátránya volt továbbá, hogy a kárpótlással meg-
szerzett területet 5 évig nem lehetett értékesíteni, s ez gátolta a hatékony 
földpiac kialakulását, valamint a földkoncentrációt. (CSETE et al. 1994/b) 
Az értékesítés korlátozása kiváltotta a nem törvényes adásvételi szerződések 
megkötését, melyek „zsebszerződések” formájában híresültek el. 
 
Az agrárgazdaságban kialakuló válság a rendszerváltással nyílttá vált, ez az 
alábbi tényezőkben jut kifejezésre: 
 a termelés radikális visszaesése (kb. 35%-os), 
 nőtt az elhanyagolt, megműveletlen területek aránya, 
 az állatállomány 50%-os visszaesése, 
 az agrárágazat egészének tartósan veszteségessé válása, 
 fokozatosan növekvő pénzügyi válsággal küszködő gazdaságok száma 

megnőtt, 
 falusi munkanélküliség tömeges megjelenése. (BUDAY 2001) 

Az ágazat számára a környezet is kedvezőtlenül alakult. A KGST meg-
szűnésével az ország jelentős piacokat veszített, melyeket a nyugat- európai 
piac bővülése nem kompenzált. A volt szocialista országok számára a piaci 
lehetőségek beszűkültek, és azt a túltermelési válsággal küszködő, eltérő ter-
mékigényekkel fellépő nyugat- európai országok nem pótolták, sőt nagyobb 
tőkeerejük révén a volt szocialista piacokat is elfoglalták. Ez is súlyosbította 
az agrárágazat helyzetét, és az is hogy a belső fogyasztás is csökkent, a sta-
tisztikák szerint mintegy 35%-kal. (BALOGH – MEMHÖLCZERNÉ – 
SZAJKÓ 1993) 



 
 

A mezőgazdaság fejlődési lehetőségei semmilyen tekintetben sem vol-
tak adottak. A leglényegesebb változás az ágazatot érintő tőkekivonás volt, 
amit többek között a nyomott mezőgazdasági árak, a jelentősen nyíló agrárol-
ló, a magas hitelkamatok (30-40%) okoztak. A jelentős tőkecsökkenés, a ra-
dikálisan visszafogott állami támogatás hatására a termelés visszaesett és 
veszteségessé vált. A szabályozatlan piaci helyzet azonban mind a nagyobb 
társas vállalkozásokat, mind az egyéni gazdaságokat érintette. Az egyéni 
gazdaságok közül 1993-ban 300.000 gazdaság vált életképtelenné. A gaz-
dák a termőföldjüket vagy eladják, vagy bérbe adják. A gazdálkodás 
60%-ban 1993-1994-ben bérelt területen folyt, ezzel megszűnt a földtu-
lajdon és földhasználat egysége.  

A gazdaságok helyzetét igen súlyosan érintette, hogy a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásával, valamint kereskedelmével foglalkozó cégek több 
mint 50%-ban külföldi tulajdonba kerültek. Ezek az üzemek a termelőkkel 
egyáltalán nem, vagy csak a termelők lehetetlen helyzetét kihasználva, azok 
számára előnytelen szerződéseket kötöttek. A kedvezőtlen folyamatok ered-
ményeképpen a mezőgazdaságban 1990-1995 között 1 billió Ft értékű va-
gyonvesztés következett be. (BALOGH – HARZA 1998) 

1997-ig a tartósan állami tulajdonban maradt gazdaságok földterületét 
kivéve végbement a teljes földalap magánosítása. (TANKA 1997) 

A mezőgazdaság vállalati struktúrája és a termelés technológiája jelen-
tősen átalakult, csökkent a termelés jövedelmezősége és belterjessége, vala-
mint a kisgazdaságok racionális technológiái. Fokozottan érvényre kell jut-
tatni a fenntartható fejlődés alapelveit. Az induló családi gazdaságok sok ne-
hézséggel küzdenek, általános elterjedésükre a közeljövőben nem lehet szá-
mítani. Az árutermelő kisüzemek és a profitérdekeltségű vállalkozói magán-
gazdaságok nagyobb jelentősége várható. (BUZÁS 1994) 

Magyarországon a kárpótlással a század legnagyobb földtulajdon ren-
dezése zajlott le. Ennek alakulása és eredménye meghatározhatja a századvé-
gi és a jövő század első évtizedének mezőgazdasági termelését. (SOÓS – 
BRAZSIL 1993) 

KESERŰ JÁNOS (1993) a rendszerváltást követő mezőgazdasági vál-
ságot az alábbi három okra vezeti vissza: 
 hiba volt a tulajdonrészt összekapcsolni a kárpótlással, 
 tévedés volt a mezőgazdaság nagyüzemi szerkezetét megváltoztatni,  
 káros volt, hogy az új politika tovább növelte a mezőgazdaság terheit.  

 
A szakirodalmi feldolgozással alapvető célom az volt, hogy feltárjam a 

kárpótlás és az azt megelőző történelmi időszak azon politikai és gazdasági 
tényezőit, melyek hatást gyakoroltak a mezőgazdaságban tevékenykedő 
egyéni gazdaságok életére. Az általam vizsgált időszakban az egyéni gazda-
ságok fejlődése az Osztrák-Magyar Monarchia idején volt a legintenzívebb. 



 

Az egyéni gazdaságok életébe a földreform hozott gyökeres változást, mely-
lyel Magyarországon a nagybirtokrendszer megszűnt.  



 
 

A kialakult, többnyire kis birtokkal rendelkező gazdaságok nem tudtak 
megélhetést biztosítani a család számára. Az önállósulás útját választó gaz-
dálkodók életét a kollektivizálás alapjaiban változtatta meg.  

Az 1970-es évek végén igen kedvezőek voltak a fejlődés feltételei a 
mezőgazdaságban tevékenykedők részére, így a kistermelők számára is, hi-
szen számukra az önállóvá válás lehetőségét a rendszerváltás teremtette meg. 
Az agrárprivatizáció kelet- és közép-európai módjai előnytelen helyzetet te-
remtettek az egyéni gazdaságok újjászületéséhez, és még inkább a családi 
gazdálkodás létrehozásához. 

A családi gazdálkodás kelet-európai újjászületése az általános gazdasá-
gi recesszió és a politikai csatározások között történt. A családi gazdaságok 
nem kapnak megfelelő segítséget a talpraálláshoz a transzformációs válságot 
alig menedzselni képes kormányoktól. A cseh, a szlovák magángazdák, de a 
lengyelek, magyarok, bolgárok és románok többsége is finanszírozási nehéz-
ségekkel küszködik. A privatizációt nem követte a tőkeellátás megoldása, az 
infrastruktúra hatékony fejlesztése és az érdekképviselet szervezeteinek ki-
épülése. 



 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
3.1. A vizsgálat részterületei és az ehhez kapcsolódó anyag és módszer 
 A földtulajdon és földhasználat egységének vizsgálata a kárpótlást köve-

tően, valamint az egyéni gazdaságok gazdasági méretében bekövetkező 
változások elemzése. Ezen vizsgálatokhoz a Központi Statisztikai Hiva-
tal, valamint az egyéni adatgyűjtés biztosított megfelelő adatbázist. 
 Az egyéni gazdaságok pénzügyi helyzetének vizsgálata, melyhez az Adó 

és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal biztosított adatokat, amit egyéni adat-
gyűjtés 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 csatlako-
zás 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 kérdőív a 10. 
mellékletben található.) A kérdőíves felmérés célja olyan primer adatbázis 
létrehozása, mely elegendő információt biztosít az Európai Unió előírásainak 
megfelelő gazdasági méret meghatározásához, valamint az egyes méretkate-
góriák jellemzéséhez. A méret meghatározása érdekében megkérdeztem a 
gazdálkodó által művelt terület nagyságát, a termelés szerkezetét, az állatál-
lomány nagyságát, összetételét. 
A kérdőíveket 2001 januárjában juttattam el a falugazdász hálózathoz, a kér-
dőívek visszaérkezése 2001 júniusában történt. A kérdőív kijuttatására ezen 
időpont a legalkalmasabb, mivel a gazdálkodók év elején keresik fel legin-
kább a falugazdászokat, ekkor érvényesítik őstermelői igazolványaikat, és a 
támogatások iránti igények is ekkor időszerűek. A kérdőívet nemcsak őster-
melők, de egyéni vállalkozók is megkapták. Június végére a kérdőívek közel 
63%-a érkezett vissza. (A 628 vizsgált gazdaság területi elhelyezkedését mu-
tatja a 11. mellékletben található térképrészlet.) 

A kérdőív típusát tekintve standardizált, melyben a nyitott és zárt kér-
dések egyaránt megjelentek. A kérdőív összeállításánál több szempontot kel-
lett érvényesíteni. A legfontosabb elvárás a falugazdászok részéről, hogy a 
legfeljebb két oldalas kérdőív húsz kérdésnél többet ne tartalmazzon. A kér-
déseket 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 kérdőívet kitöltők nyitott kérdések alkalmazásával 



 
 

mondhatták el véleményüket az adott témával kapcsolatban. A kérdőív segít-
ségével összegyűjtött adatok feldolgozására az SPSS elnevezésű statisztikai 
programot alkalmaztam. 
 
Az adatok értékelésének módszere 

Az egyéni gazdaságok jellemzésére, valamint az egyes jellemzők kö-
zötti összefüggés vizsgálatára Chi négyzet próbát alkalmaztam. Az egyéni 
gazdaságok pénzügyi helyzetének vizsgálata a Standard Fedezeti Hozzájáru-
lás számításán alapszik. Ehhez kapcsolódik a gazdasági méretek meghatáro-
zása az Európai Unióban alkalmazott kritériumok szerint. Ezen értékelési 
módok mellett hagyományos statisztikai számítási módszereket is alkalmaz-
tam (dinamikus, megoszlási, intenzitási viszonyszámok). 
 
A kérdőíves felmérés szükségessége 

A mezőgazdasággal foglalkozókról Magyarországon különböző intéz-
mények gyűjtenek és tartanak nyilván adatokat. Kiemelném a KSH-t, mely az 
ÁMÖ keretében az elmúlt tíz évben több alkalommal felmérte az ország me-
zőgazdasággal foglalkozó háztartásait, így volt ez legutóbb 2000-ben is. 
Azonban az összeírást biztosító 1999. évi XLVI. törvény nem tette lehető-
vé a gazdaságok költség és bevétel viszonyainak feltérképezését, így csak 
közvetett úton lehet az általuk összegyűjtött adatokból az egyéni gazdaságok 
jövedelmi helyzetére következtetni.  

A KSH alkalmazza a gazdasági méret fogalmát, amit nem lehet üzemi 
méretnek tekinteni. Vizsgálataim szerint leginkább a KSH által összegyűjtött 
információkat lehet felhasználni elemzés céljára. A második adatforrás az 
APEH, mely a gazdálkodók bevételéről kellene, hogy megfelelő adatbázissal 
rendelkezzék, de a törvényi előírások miatt ez csak igen nagy hiányosságok-
kal valósul meg. 

Az APEH adatbázis sok esetben nem tartalmaz a termelők pénzügyi 
helyzetéről információt. Több esetben a KSH és az APEH adatbázis között 
jelentős eltérés tapasztalható. Ezért együttes alkalmazásuk ugyanazon vizsgá-
lati szegmens jellemzésére szinte lehetetlen.  

A harmadik adatbázis a Magyarországi Tesztüzemi Rendszer. A rend-
szert az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet működteti. Az intézet 
2000-ben 1.378 egyéni gazdaságot és 292 társas vállalkozást vizsgált. Az 
AKII adatbázisa túlnyomórészt számviteli nyilvántartásokból származik és 
elsősorban a különböző üzemcsoportok jövedelemhelyzetének vizsgálatára 
ad lehetőséget. Az adatgyűjtés csak a nagyobb méretű, árutermelő jellegű, 
legalább öt hektáron gazdálkodó, vagy legalább öt számosállatot tartó gazda-
ságra vonatkozik. (KESZTHELYI - KOVÁCS 2001) 

Még ezen paraméterekkel rendelkező gazdaságok sem elégítik ki a rep-
rezentatív felmérés elveit az adatgyűjtés statisztikai szempontjából. Az adat-
bázis működtetése rendkívül költséges, ugyanakkor rendkívül fontos, mivel 
egyetlen más nyilvántartási rendszer sincs, ami a gazdaságok bevételi és ki-



adási oldalát együttesen vizsgálná, azonban a vizsgálati eredményeket tájé-
koztató jellegűnek kell tekinteni. A hazai tesztüzemi hálózat hatékonyabb 
működését az ÁMÖ eredményeinek felhasználása segíti elő.  
 
3.2. Adatgyűjtés, valamint a feldolgozás szakirodalmi háttere 

Az elemzés elvégzéséhez szükséges információk megszerzésére külön-
böző módszerek álltak rendelkezésre. Ezen módszerek fajtáinak szerkezetét 
mutatja a 2. ábra. 
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A metrikus skálák egyik típusa az intervallum skála. Ezek a skálák ren-
delkeznek a sorrendi skála azon tulajdonságaival, hogy az objektumoknak 
egy közös tulajdonság szerint összehasonlíthatóknak is kell lenniük, de emel-
lett a skálán lévő bármely két skálapont különbsége ismert és meghatározott 
nagyságú. Az intervallum skála nullpontja és mértékegysége szabadon vá-
lasztható. Az egyes skála típusokat és elemzésükre szolgáló statisztikai mód-
szereket foglalja össze a 7. táblázat. 
 
7. táblázat 
Skála típusok és az elemzésükre alkalmas alapvető statisztikai módok 
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Forrás: Taralik 2001 
 
A kérdőív feldolgozásában alkalmazott skálatípus 

A kérdőívekben alapvetően a nem metrikus nominális skála domi-
nál. Ezekkel a gyakoriságot vizsgáltam egyetlen változó leírására. Több 
változó közötti kapcsolat mérésére Chi négyzet próbát alkalmaztam, 
aminek elméleti hátterét ismertetem.  
A chi négyzet két változó sztohasztikus függetlenségének vizsgálatára szol-
gáló eljárás. A változók egyaránt lehetnek kvantitatívak és kvalitatívak. Az 
eljárás alkalmazásához a valószínűségi változók függetlenségét kell definiál-
ni. A és B eredményt akkor tekintjük függetlennek, ha az egyik bekövetkezé-
sének vagy be nem következésének ténye független a másik eredménytől. Az 
együttes bekövetkezésük valószínűsége egyenlő a külön vett valószínűségük 
szorzatával: P(AB) = P(A)∗ P(B). Két valószínűségi változó akkor független, 
ha eloszlás függvényeikre teljesül az F(x,y) = F1(x) ∗ F2(y) minden valós x és 
y számra, amely egyben a függetlenség vizsgálat H0 hipotézise. (HARNOS 
1993) 



 

3.3. Az egyéni gazdaságok tipológiája az Európai Unió normatívái alap-
ján 
 

Vizsgálatom egyik legfontosabb célja az egyéni gazdaságok mére-
tének meghatározása az általuk elért Standard Fedezeti Hozzájárulás 
alapján. Ehhez nélkülözhetetlen a témához kapcsolódó Európai Unió-s bi-
zottsági határozatok ismerete. A határozatok tartalmi értelmezésében nagy 
segítségemre voltak a KSH Mezőgazdasági Főosztályának munkatársai, va-
lamint az AKII szakemberei. Terjedelmi korlátok miatt a Standard Fedezeti 
Hozzájárulás meghatározásának részletes módszertana a 12. mellékletben 
található. 
 
A Közösségi tipológia 

 Az Európai Bizottság 1978. április 7-i határozata (78/463/EEC) beve-
zette a gazdaságok Közösségi tipológiáját, amit a 542/EEC határozattal mó-
dosítottak. Az 1. cikkely meghatározza azt a két tényezőt, amelyen a Közös-
ségi tipológia alapszik, nevezetesen a gazdálkodás típusát és a gazdaság 
gazdasági méretét. Ezen két tényező meghatározása a standard fedezeti 
hozzájárulás (SFH,SGM) alapján történik. 
 
Standard fedezeti hozzájárulás (SGM) meghatározása 

Az SGM a termelés standard értéke és bizonyos költségek standard 
értéke közötti egyenleget jelenti. Az egyenleget minden egyes régión belül 
különböző növényfajtákra és állat fajokra kell meghatározni. 
A standard fedezeti hozzájárulásokat több hivatkozási évre számított 
alapadatok átlagát használva kell meghatározni, a gazdasági trendeket 
figyelembe véve kell aktualizálni ezeket. 
A gazdaság gazdálkodási típusát a különböző gazdaságoknak az összes fede-
zeti hozzájáruláshoz viszonyított relatív súlya határozza meg. 
 
A gazdaság mérete 

A gazdaság méretét a gazdaság összes standard fedezeti hozzájárulása 
alapján kell meghatározni és Európai Méretegységben (ESU) kell kifejezni.  
 
Az SGM-ek meghatározása és számítási elvei 

Egy mezőgazdasági vállalkozás fedezeti hozzájárulása a bruttó terme-
lésnek azt a pénzügyi értékét jelenti, amelyből a megfelelő különleges költsé-
geket levonták. Az SGM minden egyes mezőgazdasági jellemző esetében az 
adott régióban, az átlagos helyzetnek megfelelő fedezeti hozzájárulás értéke. 
Az Európai Méretegység (ESU) meghatározása 

Az SGM-ek megújítása és aktualizálása érdekében azoknak 1000 ECU-
ben (1999-től EUR-ban) 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 a minimális gazdasági méretet 1200 EURO-ban 
határozzák meg, ami hozzávetőleg 308.000 Ft-nak felel meg. 
A gazdaság méretkategóriái 

A gazdasági méret úgy számolható ki, hogy a gazdaság teljes standard 
fedezeti hozzájárulását elosztjuk azzal az EURO-ban kifejezett számmal, 
amelyet az ESU határoz meg a megfelelő hivatkozási időszakra. 
Gazdasági méret (Economic size) 

A gazdasági méret meghatározásának alapja a standard fedezeti hozzá-
járulás kiszámítása. A számítás módját az előzőekben röviden ismertettem. 
Egy európai méretegység 1200 EURO-nak megfelelő értékű SFH-t jelent. 
Miután minden gazdaságra meghatároztuk a fedezeti hozzájárulás nagyságát, 
ezt követően az értéket átváltjuk méretegységre. A gazdasági méret alapján 
kategóriákat lehet képezni, melybe besoroljuk a vizsgált gazdaságokat.  
 
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 
(HALMAI 2002) 

Az általam vizsgált gazdaságok Standard Fedezeti Hozzájárulásának 
(SFH), valamint gazdasági méretének meghatározásához naturális adatokat 
gyűjtöttem a kérdőívek kijuttatásával. Azonban az egyes termék előállításá-
hoz kapcsolódó költségeknél és az árbevételnél az AKII adatbázisára támasz-
kodtam (6. számú melléklet.) Ezek felhasználásával, valamint az összeállított 
adatbázist figyelembe véve határoztam meg gazdaságonként az SFH nagysá-
gát, melynek gazdaságonkénti értékeit a 5. számú melléklet tartalmazza.  



 

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 vi-
lágszerte problémát okozott.” (REINHARDT - BÁRLETT 1989) 
A gazdálkodó család és a családi gazdálkodás gyakran használt fogalmak, 
amelyeket ennek ellenére nehéz meghatározni. 

GALESKI és WILKENING (1997) meghatározása is arra utal, hogy 
mennyire nehéz a családi gazdaság fogalmára pontos meghatározást adni: 
„Míg a családi gazdálkodásról adott meghatározások országonként változnak, 
általában úgy vélik, hogy ez olyan gazdaság, amelyet egy vagy több generá-
ciót magában foglaló család birtokol és működtet. A föld és a tőke nagy ré-
szét a család biztosítja, bár a vállalkozás kiterjesztésére további földterület is 
bérelhető és készletekre, berendezésekre és fejlesztésekre tőke is kölcsönöz-
hető. A munkaerő nagy részét többnyire a gazdaságban élő családtagok szol-
gáltatják, időszakosan azonban külső bérmunka is igénybe vehető.” 
 
Mezőgazdasági vállalkozás vagy gazdálkodó család 

A mezőgazdasági vállalkozás és a gazdálkodó család vagy háztartás 
közötti viszony, a családi mezőgazdasági vállalkozás gazdasági és társadalmi 
magatartása eltér a nem családi vállalkozásokétól.  
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 megha-
tározni. Az egyik módszer, a rendszertani megközelítés, 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 meg-
határozott 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 ős-



 
 

termelők, egyéni vállalkozók egyaránt működtetik, miközben a gazdálkodás-
ba családtagjaikat is bevonják. Magyarországon a méret az adózással van 
elsősorban összefüggésben. Aki nagyobb méretű gazdaságban tevékenyke-
dik, ott olyan adózási módot választ, amely lehetőséget biztosít a költségek 
minél nagyobb arányban történő elszámolására. A kisebb, pl. 1 ha alatti gaz-
daságok esetén az átalányadózás a meghatározó a kevés adminisztrációs teher 
miatt. 

Másik lehetőség az, hogy egy absztrakt koncepcióból indulunk ki, és 
úgynevezett weberi ideális típust hozunk létre. Az ideális típus olyan feltéte-
lezett struktúra, amely a valós élet megfigyeléseiből származó viselkedési 
szempontokat hangsúlyozza. 

Az Egyesült Királyságban a családi gazdálkodás az agrárpolitika szá-
mára sosem volt tudatos cél, így a meghatározás szükségessége sem vetődött 
fel. Más a helyzet az Egyesült Államokban, ahol az idők folyamán mind az 
elemzések célja, mind pedig a családi gazdaság meghatározása változott. 
(REINHARDT – BARLETT 1989) 

A korai jeffersoni ideál olyan önellátó családi gazda, akinek saját földje 
van, minden vezetői döntést maga hoz és családja munkájára támaszkodik. A 
XIX. században a piacorientáltság miatt csökkent az önellátás szükségessége, 
az egyre nagyobb munkaerőbázis lehetővé tette a külső munkaerő alkal-
mazását. A további terjeszkedés lehetőségének megszűnése aláásta azt a hitet, 
miszerint a családi gazdának az általa művelt föld tulajdonosának kell lennie. 
A II. világháború után mindössze csak annyi maradt a korábbi nézetből, hogy 
a gazdálkodó családnak kell működtetni a gazdaságot és meg kell élni a gaz-
dálkodás eredményéből.  

Az Egyesült Királyságban a Kisgazdák Szövetsége hasonló álláspontot 
képvisel, azt hangsúlyozza, hogy a család a gazdaság jövedelmétől függ. 
Alapító konferenciáján a „család által működtetett gazdaság”-ot a követke-
zőkben írta le: 

„… egy olyan méretű egység, mely két családtag, vagy egy családtag és 
egy valószínű részmunkaidős alkalmazott számára a városi foglalkozáshoz 
teljesen hasonló életszínvonalat, ugyanakkor valószínűleg jobb életminőséget 
biztosít.”(BUCCLEUCH - QUEENSBURY 1981)  

A mezőgazdasági háztartás – az Európai Unió által elfogadott meghatá-
rozás szerint – egy olyan háztartás, ahol a gazda független kisvállalkozó, a 
mezőgazdasági tevékenység a háztartás egész jövedelemforrása.  

A családi gazdálkodás meghatározásakor az egyik legfontosabb kérdés 
a külső munkaerő megléte, illetve hiánya. Általánosan értelmezve a családi 
gazdálkodást az jellemzi, hogy a család szolgáltatja a szükséges munkaerőt 
vagy annak nagy részét, és mindezt alacsony költségen. (BENNETT 1982) 

A család által működtetett vállalkozáson belül a munka és a tőke nem 
válik szét, így nincs szükség arra, hogy a hozadékot megosszák. Amint azon-
ban a vállalkozó gazda külső munkaerőt alkalmaz, a termelés társadalmi vi-



 

szonyai megváltoznak, a nyereségből bért kell fizetnie. Ezért a külső munka-
erő jelenléte, illetve hiánya a családi gazdaság és a nyereségorientált tőkés 
vállalkozás közötti különbség fő kritériuma.  

Szorosan vett értelemben a családi vállalkozás egy olyan gazdaság, 
amelyet a gazda és a családja tart kézben, s amit egységes gazdasági egység-
ként tartanak fent anélkül, hogy bármiféle külső munkaerőt alkalmaznának. 
(WILLIAMS 1973) Ez az a megközelítés, amelyet SYMES (1972) tanulmá-
nyában is alkalmazott. Ő a családi vállalkozást úgy definiálta, mint „olyan 
gazdasági irányultságú mezőgazdasági vállalkozást, amely munkaerő tekinte-
tében csaknem teljes mértékben az ott lakó háztartásra támaszkodik.” Ez 
gyakorlatilag nehezen tartható, időnként ugyanis előfordul, hogy külső mun-
kaerőt kell alkalmazni. Ezért WILLIAMS (1973) kiterjesztette a családi gaz-
daság fogalmát azokra a birtokokra is, amelyek külső munkaerőt alkalmaznak 
a családi életciklus bizonyos időszakaszaiban. Ezen túlmenően szezonális 
alkalmi, vagy időszakos munkásokra mindig szükség volt és van, mert a csa-
ládi munkaerőt a munkacsúcsok idejére ki kell egészíteni.  

HUTSON (1987) leírja, hogy pembrokeshirei tanulmánya idején azt 
várta, hogy „olyan vállalkozó gazdákat fog összehasonlítani saját erőforrása-
ikra támaszkodó” családi gazdákkal, akik bérmunkásokat alkalmaznak és 
rájött, hogy ilyen egyszerű különbség a gyakorlatban nem létezik. 

Ha a fizetett munkaerő jelenlétét vagy hiányát nem alkalmazzuk merev 
kritériumként, akkor nehézzé válik a családi és nem családi gazdaság közötti 
különbségtétel. BENNETT (l982) arról beszél, hogy a család a munkaerő-
szükséglet nagy részét biztosítja anélkül, hogy meghatározná, mekkora ez a 
kritikus mennyiség. 

A külső, illetve családi munka egymáshoz viszonyított aránya elméleti-
leg az elfogadhatóbb kritérium. Ennek gyakorlatba történő átültetése azonban 
azt kívánja, hogy megbízhatóan becsüljük fel a család által biztosított mun-
kaerő mennyiségét. HILL (1991) a gazdák jövedelmének és üzleti teljesítmé-
nyének elemzésekor a családi gazdaságokat a következők szerint definiálta. 
Családi gazdaságok azok, amelyekben a családi munkaerő szolgáltatta az 
összes munkaerő-felhasználás több, mint 95%-át, köztes gazdaságok azok, 
ahol ez 50-90% között volt, és nem családi gazdaság az, ahol a család munká-
ja nem érte el az 50%-ot. 
Ilyen megkülönböztetésre akkor van lehetőség, ha van megbízható informá-
ciónk a külső és a családi munkaerő felhasználásáról. Az USA Mezőgazdasá-
gi Minisztériuma által használt definíció arra utal, hogy a gazda és a család 
végzi a munka nagy részét (több mint felét). NIKOLITCH (1969) úgy becsül-
te, hogy az USA-ban egy átlagos farmer család mintegy 1,5 munkaévnyi 
munkát végez. Ezért bármilyen 3 vagy ezt meghaladó munkaévnyi munkánál 
többet igénylő gazdaságot a családi gazdaságnál nagyobbként kategorizált és 
bármilyen, a család által irányított olyan egységet, amely ennél a mennyiség-
nél kevesebbet igényelt, család által működtetett mezőgazdasági vállalkozás-



 
 

ként definiált. Ez a módszer durva becslése az olyan gazdaságoknak, amelyek 
több külső, mint családi munkaerőt alkalmaznak. 

A családi méretnél nagyobb gazdaságok történelmileg az Egyesült Ál-
lamok déli és nyugati részén találhatók, és főként, vagy jórészt a működtetők 
és családjuk birtokában vannak. A munka nagy része azonban bérmunkán 
alapul. A családi vállalkozásnak szöges ellentéte az „ipari típusú gazdaság", 
ahol a tulajdonjog, a menedzsment és a munka teljes mértékben elkülönül, 
azaz, a gazdaságnak van egy helyben lakó irányítója, aki sem a föld, sem a 
tőke, sem a vállalkozás tulajdonjogával nem rendelkezik és a vállalkozást 
bérmunkában működteti oly módon, hogy a napi irányítással kapcsolatos 
döntésekbe alig van beleszólása. (RODEFELD 1978)  

Más meghatározások hangsúlyozzák a vállalkozás tulajdonjogának és 
irányításának egységét, és nem foglalkoznak hangsúlyosan a munka kritéri-
umának megkérdőjelezhetőbb aspektusaival. REINHARDT és BARLETT 
(1989) a nem családi és a családi gazdaság között tesz különbséget termelés-
szervezési alapon.  

A nem családi egységet a vállalkozás tulajdonjogának, menedzs-
mentjének és munkájának elkülönülése jellemzi, és nem foglalkozik a föld 
tulajdonjogának kérdésével. A tőke tulajdonosai nem vesznek részt a mező-
gazdasági munkában, és esetleg kivonhatják pénzeszközeiket, ha azt veszik 
észre, hogy más területen esetleg nyereségesebb befektetési lehetőségek van-
nak. A napi munkát egy menedzser irányítja, és azt bérmunkások végzik, 
akik közül mindenki az éppen elfogadott fizetést kapja munkájáért. A családi 
gazdaságok megkülönböztető vonása ezzel szemben az, hogy a rokonsági 
viszonyok vannak középpontban a gazdaság tulajdonosa közvetlen szerepet 
vállal a napi munkavégzésben. Ezek a szerzők a vállalkozás céljait is megkü-
lönböztető tulajdonságként kezelik. 

REINHARDT és BARLETT (1989) nem határozzák meg a családi vál-
lalkozások céljait, legalábbis azon túlmenően nem, hogy az egyik cél a profit 
maximalizálása lehet. A családi gazdaság egyszerűbben úgy jellemezhető, 
mint olyan vállalkozás, amelyben a termelői erőfeszítések és azok jutalma is 
jórészt a családban csapódnak le. NIKOLITCH (1972) a családi gazdaságot 
így határozta meg: „ahol a működtető egy kockázatvállaló irányító, ki a csa-
ládjával együtt elvégzi a munka nagy részét, és a menedzseri tevékenység is 
rá hárul.” Érvelése szerint leegyszerűsítve két dolog jellemzi a családi vállal-
kozást: a munka folyamata és a vagyonbeli viszonyok. A termelést a család 
úgy szervezi meg, hogy a munka nem és kor szerint oszlik meg, nem pedig a 
munkaerőpiac elvei alapján.  



 

A családi mezőgazdasági vállalkozásra vonatkozó meghatározásnak hat ele-
me van. Ezek a következők: 
1. A vállalkozás tulajdonjoga a vállalkozás vezetőinek kezében van, az irá-

nyítással kombinálódik. 
2. A munkában résztvevők a vezetőkkel vérszerinti vagy házasság révén 

szerzett rokonsági kapcsolatban vannak. 
3. A családtagok – beleértve a vállalkozás vezetőit is – a vállalkozáshoz 

tőkét biztosítanak. 
4. A családtagok, beleértve a vállalkozás vezetőit is, mezőgazdasági munkát 

végeznek. 
5. A vállalkozás tulajdonjoga és az irányítás az idő elteltével generációról 

generációra száll. 
6. A család a gazdaságban lakik. 
(GASSON-ERRINGTON1993) 

Az előzőekben sorra vett definíciók nagy része feltételezi, hogy a gaz-
daság munkaerejének fő forrása a család. A definíciók eltérnek abban, hogy 
nem határozzák meg, hogy a család a teljes munkaerő szükséglet mekkora 
részét biztosítja, a családon belül a vállalkozás tulajdonjoga, a menedzsment 
ellenőrzése és a munka hogyan kombinálódik. A vállalkozás családi tulajdon-
joga és ellenőrzése fontos, a család munkaerejének használatánál nagyobb 
jelentőségű. 

Azokban az időkben, amikor a mezőgazdasági termelés fő erőforrásai a 
föld és a munkaerő volt, a családi gazdaságban folyó tevékenység nagyságát 
és természetét nagymértékben az a munkaerő határozta meg, melyet a család 
saját maga tudott biztosítani. A termelés nagymértékben a gyerekek számá-
tól, a családi életciklustól, a működtető és házastársa korától, egészségétől 
függött. A gépesítés jelentős mértékben csökkenti a családi életciklus külön-
böző fázisaiban jelentkező, a rendelkezésre álló munkaerő mennyiségében és 
minőségében tapasztalható eltéréseket. Ezeket a változásokat már több mint 
hatvan éve felismerték. 
„Tehát ez a családi gazda két fő típusa: a régi világ aprólékos, körültekintő 
parasztgazdája, aki kis földterületen vég nélküli munkával pazarolja el saját 
magát, és az új világ úttörője, aki valószínű ugyanolyan nyomás alatt dolgo-
zik, azonban minden olyan gépi eszközt hasznosít, mely működési területét 
kiterjeszti.” (ORWIN 1930) 

A család a tőke, az irányítás, valamint a munka forrása. Amint a mező-
gazdasági vállalkozás szervezési alapelveként a munka helyébe a tőke lép, a 
család azon képessége, hogy megszerezze és irányítsa a tőkét, fontosabbá 
válik, mint az, hogy munkaerő forrásaként szolgáljon. (HUTSON 1987) 

Ahhoz, hogy egy mezőgazdasági vállalkozás családi vállalkozás le-
gyen, a családnak a gazdaságban kell élnie. A gyakorlatban nem könnyű ha-
tárokat húzni a családi gazdaság és a nem családi vagy családi méretet el nem 
érő gazdaság között. A hivatalos statisztikák például általában nem jelzik, 



 
 

hogy hány mezőgazdasági vállalatot irányít a család vagy helyette valaki 
más.  

A családi mezőgazdasági vállalkozás számára központi kérdés a rokon-
sági viszony. Jellemző, hogy legalább két családtag a gazdaságból él.  
A definíció szempontjából lényeges, hogy a vállalkozás tulajdonjoga, irányí-
tása és az abban végzett munka mindig ugyanattól a családtól származik. 
Gyakran mindhárom funkciót ugyanaz a személy testesíti meg, a mezőgazda-
sági vállalkozás egyedüli birtokosa, aki egyszemélyben a kézi munka jelentős 
részét is végzi. 
Az üzlet tulajdonjoga nem azt jelenti, hogy a család tulajdonában van a vál-
lalkozásban lekötött összes tőke. Nem is követelmény, hogy a család tulajdo-
nában legyen mindaz a földterület, amelyen gazdálkodik. Történelmileg te-
kintve a brit gazdák nagy része bérlő volt, és csak a második világháború óta 
feltétel a föld tulajdonlása. Fontos szempont, hogy a gazdálkodó család gya-
korolja az ellenőrzést a vállalkozás vagyontárgyai fölött, azaz az olyan tárgyi 
eszközök fölött, mint az épületek, valamint a gép, az állatállomány, a mezei 
leltár. A földet illetően az elmúlt évszázadban a törvényhozás egyre inkább 
megerősítette a bérlő gazda jogait és gyengítette a földtulajdonosét, aminek 
következményeként a tulajdonos alig ellenőrizhette a földhasználatot. Az 
1976-os törvényhozás még a folytonosság jogát is garantálta a bérlő gazda 
családjának, bár később ezt a törvényt módosították. Az Egyesült Királyság-
ban a bérlő ily módon ellenőrzést gyakorol a földterület fölött, és a vállalko-
zás működő tőkéjének egy részét, ha nem is az egészet ő adja. (GASSON-
ERRINGTON1993) 

 
A bérlő mást jelent az Egyesült Államokban. Lényeges, hogy 

RODEFELD (1978) osztályozási rendszere különbséget tesz a „családi típu-
sú” és „bérlő típusú” gazdaságok között. Az önellátó, a saját földjét birtokló, 
gazdálkodó családon alapuló demokráciában az önállóság érzését ébresztette 
a kivándorló farmerekben, akik azért emigráltak, hogy elmeneküljenek a régi 
világ elnyomó rendszeréből.  

Az Egyesült Államokban a teljes jogú bérlői viszony egyenrangú a csa-
ládi gazdálkodással, mivel a legtöbb bérlő maga irányítja gazdaságát függet-
lenül a föld tulajdonosától. Ezzel szemben a hagyományos déli részesműve-
lés esetén az irányítás a föld tulajdonosának a kezében van, így a szóban for-
gó bérlők inkább alkalmazottak, akiket a termés egy részével fizetnek ki. 
(NIKOLITCH 1992) 

Az a kitétel, hogy a családtagok, beleértve a vállalkozás vezetőjét is, 
mezőgazdasági munkát végezzenek számos problémát vet fel. A család egyes 
tagjai teljes munkaidőben dolgoznak a gazdaságban, és az összes bevonható 
családtag a munkacsúcsokban segít nekik. Nem feltétel, hogy a gazda teljes 
munkaidőben, vagy kizárólag a gazdaságban dolgozzon. A kettős munkát 
vállaló gazdák egyre növekvő számú hada nem zárható ki a családi vállalko-



 

zás koncepciójából. Az olyan gazdaság tulajdonosa azonban, aki a városi 
irodájából irányít és a gazdaság személyzetével csak telefonon vagy faxon 
értekezik, nem sorolható a családi gazdasági típusba.  
Nem szükségszerű feltétel az sem, hogy a többi családtag a gazdaságban dol-
gozzon. A mezőgazdasági háztartásba tartoznak az olyan családtagok is, akik 
a birtokon nem végeznek mezőgazdasági munkát és lehet, hogy van, lehet, 
hogy nincs egyéb foglalkozásuk vagy bevételi forrásuk.  

Az iparosodott országokban egyre elterjedtebb az, hogy a gazdaság 
működtetője teljes munkaidőben egyedül dolgozik a gazdaságban, miközben 
a feleségének valahol máshol van állása. Kérdés, hogy ha a gazdák feleségei 
egyre nagyobb mértékben találnak munkalehetőségeket a gazdaságon kívül, 
akkor a gazdaságot lehet-e még mindig családi vállalkozásnak tekinteni? Va-
jon nem arról van-e szó, hogy a családi vállalkozás egyszemélyes vállalko-
zássá alakul-e át? (BLANC - MACKINNON 1990) 

A magas szinten gépesített egyszemélyes gazdaság, amelyben már 
nincs szükség a gazda feleségének munkájára, a családi gazdaság hagyomá-
nyos meghatározásától bizonyos elmozdulást jelent. (DJURFELDT 1992) 

Az ideális farmercsalád a gazdaság közepén lévő házban lakik. Ez tör-
ténelmileg nem mindig volt és nem is mindig lesz így. Az angol alföld nagy 
részén a gazdák csak azért költöztek ki a falvakból, hogy a bekerítéseket kö-
vetően újonnan megszerzett földterületeiken lakjanak. Európa bizonyos ré-
szein, ahol a parcellák még mindig igen kicsik, előfordul, hogy a mező-
gazdasággal foglalkozó családok központi településeken laknak, földterü-
leteiktől távol. Nagy-Britanniában is vannak olyan területek, ahol a gazdál-
kodó családok a gazdaságtól távol laknak.  

A mezőgazdasági vállalkozás a mezőgazdasági birtokkal, a hivatalos 
mezőgazdasági statisztika számbavételi egységével nem szinonim fogalom. 
A birtok egy különálló azonosítható terület, a gazdaság azonban számos bir-
tokból állhat. 
Az ideális típusú családi mezőgazdasági vállalkozás fogalma nem zárja ki 
azt, hogy a gazdaságon alapuló háztartás főként nem a gazdaságból származó 
jövedelemforrásoktól függjön. Kell azonban lennie egy minimális, keres-
kedelmileg értékelhető mennyiségű gazdasági terméknek ahhoz, hogy a gaz-
daságot mezőgazdasági vállalkozásnak tekintsük. 
A mezőgazdasági vállalkozások áttekintésének egyik módja, hogy leírjuk a 
szerkezetüket, mármint a birtokok tőke-, stb. összetételét. Egy másik mód az, 
hogy magát a gazdálkodást írjuk le. A gazdálkodást olyan rendszernek te-
kinthetjük, amelyen keresztül különböző inputok outputokká alakulnak úgy, 
hogy közben biológiai folyamatok játszódnak le. 



 
 

A gazdálkodás akkor válik vállalkozássá, amikor a gazdálkodási rendszer 
termékeit már nem az egyszerű újratermelésre használja, hanem arra, hogy 
pénzügyi tranzakción keresztül belépjenek a szélesebb értelemben vett gaz-
daságba, és ezáltal magát a gazdálkodást egy nyitott rendszerbe helyezi. 
Ahogy a gazda bekerül a pénzügyi tranzakciókba annak révén, hogy eladja 
termékeit vagy erőforrást vásárol – gazdasága vállalkozássá alakul át. Az a 
gazdaság, ami semmiféle kereskedelmi átváltási rendszerbe nem lép be, nem 
alkot mezőgazdasági vállalkozást. 
„A család olyan vér szerinti rokoni és háztartási kapcsolatok ideológiailag 
terhelt terméke, amely történelmileg és kulturálisan formáját tekintve sokré-
tű.” (WHATMORE 1991) 
 
4.1.1. A gazdálkodó család és a családi gazdálkodás 
 
Ezek általánosan használt fogalmak, azonban rendkívül sok módon interpre-
tálhatók. Az irodalom áttekintése felfedi, hogy idővel a jelentések miképp 
változtak. Az, hogy a családi gazdálkodásnak önállónak kell lennie és nem 
szabad külső munkaerőt alkalmaznia, ma már nem szigorúan vett kritérium. 
A munkaerővel kapcsolatos elvárás egyre kevésbé fontos annak következté-
ben, hogy a családi vállalkozás szervező elve a kétkezi munkától a tőke felé 
mozdul el. A családi mezőgazdasági vállalkozás tulajdonjoga, irányítása és az 
ott felhasznált munkaerő egy és ugyanaz, a család a gazdaságban lakik, részt 
vesz a mezőgazdasági munkában, valamint a vállalkozás generációról gene-
rációra száll.  
A vér szerinti rokonsági kötelezettség, a gazdasági tevékenység és a nyere-
ségorientált termelési mód elősegíti a gazdálkodó családon belüli viszonyok 
formájának és tartalmának kialakítását, ám nem határozza meg teljes mérték-
ben azokat. A gazdálkodó családok bizonyos rugalmassággal reagálnak a 
rájuk ható gazdasági, kulturális, jogi, társadalmi és politikai hatásokra.  
 „Nincsenek információink arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodásba való 
belépés, bennmaradás, az abból való kikerülés folyamatait, a gazdaságok 
fejlődését és hanyatlását kutassuk. A fontos gazdasági és gazdálkodó családi 
jellemvonásokat meghatározó országos adatok túlságosan korlátozottak ah-
hoz, hogy értékelhető elemzést végezzünk.” (COUGHENOUR – 
WIMBERLEY 1982) 
 

Arra kényszerülünk, hogy esetleges nem reprezentatív felmérésekre 
támaszkodjunk, amelyek csak korlátozott földrajzi területet ölelnek fel, vagy 
pedig olyan hivatalos adatokra, amelyeket egyéb célokra gyűjtöttek össze. 
Sajnos a hazai hivatalos adtaforrások sem alkalmasak arra, hogy egyidejűleg 
több szempont együttes érvényesítésével jellemezzük az egyéni gazdaságo-
kat. A családi gazdaság jellemzése pedig szinte lehetetlen, mivel ezt a fogal-



 

mat a hazai statisztikai terminológia nem ismeri. A családi gazdaság fogalmi 
szintű meghatározására a földtörvény módosításával került sor.  
 
4.1.2. Családi irányítás 
 
„Alapvetően olyan eszmékkel élünk együtt, amelyeket a XIX. század hagyo-
mányozott ránk, és mára már nyilvánvalóan anakronisztikussá váltak. Fontos, 
hogy ezeket az eszméket újra átvizsgáljuk és a vidéket új szemmel nézzük, 
mert különben nem fogjuk látni azt a nagy fejlődést, amely az egész világ 
agrártársadalmát technológiájának és társadalmi egyensúlyának teljes átala-
kulásához vezeti.” (MENDRAS 1970) 
 
Hosszú története van annak a hiedelemnek, hogy a családi gazdálkodás kiha-
lásra ítéltetett. Az ilyenféle elgondolás egészen a XVIII. századi fiziokratákig 
vezethető vissza, még ma is vannak követői. A marxista elmélet magabizto-
san megjósolta az olyan családi vállalkozások eltűnését, amelyeket elmara-
dottnak és hagyományosnak talált.  
Egyik elképzelés szerint a családi gazdálkodás a tőke koncentrálódására és 
központosítására irányuló nagy erejű törekvés következtében egyértelműen 
kihalásra van ítélve. Nemcsak a politikai gazdaságtan szakértői és a szocioló-
gusok jósolták azt, hogy a családi méretű gazdálkodás egyszer véget ér. Az 
1930-ban kiadott „A gazdálkodás jövője” című műben, C. S. ORWIN 
agrárökonómus a családi gazdálkodót az ipari ország gazdasági anakroniz-
musaként ábrázolta. Hitt abban, hogy a családi gazdálkodók sohasem tudnak 
kiszabadulni a kisméretű birtokok, a gépesítés és a tőke hiánya által szabott 
korlátok közül. Elgondolása szerint a gazdálkodás jövője a nagyvállalkozá-
sok kezében van annak ellenére, hogy az iparszerű gazdálkodásra, amelynek 
irányában minden előjel kedvező, több példát lehet találni a családi gazdál-
kodás keretei között. Úgy hitte, hogy: „...semmi esetre és semmilyen rend-
szerben nem várható el gazdasági nyereség akkor, ha az ipari méretű terme-
léstől eltérünk, a legtöbb amit állítani lehet az, hogy ha bizonyos társadalmi 
előnyök, vagy lehetőségek rendelkezésre állnak arra, hogy kisebb termelési 
egységek szervezetében kielégíthessük az egyének vágyait, akkor ezt bizo-
nyos mezőgazdasági ágazatokban nagymérvű tényleges veszteség nélkül 
véghez lehet vinni.” (ORWIN 1930) 
 
A gazdálkodás nagyrészt családi vállalkozás formájába szerveződve folytató-
dik, ami azt jelenti, hogy a családok birtokolják és irányítják a mezőgazdasá-
gi vállalkozást, amely a családon belül átadható, a munka és a tőke legalább 
egy részét a családtagok nyújtják. Ahogy a modern gazdálkodás tőkeigénye 
növekedett, a gazdálkodó családok arra kényszerültek, hogy kölcsönökre 
támaszkodjanak. 

„... a mezőgazdálkodás egyedülálló abban, hogy a tőke menedzselésé-
nek és tulajdonlásának elkülönülése, – amely oly nagy mértékben hozzájárul 



 
 

a gazdasági növekedéshez, különösen a múlt század vége óta, amikor is a 
korlátolt felelősségű társaságok létrejöttek – eddig még gyakorlatilag nem 
volt hatással a gazdálkodásra. Napjainkban azonban a gazdálkodók olyan 
nyomásnak vannak kitéve, amely esetleg arra kényszerítheti őket, hogy pénz-
ügyi és üzleti terveiket átstrukturálják.” (HARRISON 1972) 
Az, hogy kapitalista viszonyok között a családi méretű gazdálkodás hogyan 
maradhat fenn, már évtizedek óta foglalkoztatja a politikai gazdaságtan szak-
értőit és a vidéki szociológusokat.  (GASSON-ERRINGTON1993) 
A kapitalizmus célja az, hogy a termelés tényezőit piaci értéket képviselő 
árucikké alakítsák, miközben a tőketulajdonos profitra tesz szert. A kapitalis-
ta termelési mód értelmében a családi gazdálkodás az egyszerű árutermelés 
„ideális típusával” kezdődik. Az egyszerű árutermelésben az összes munka-
igényt a háztartás elégíti ki. Mivel nincs bérmunka, nincs a tulajdonlás és a 
munka közti elkülönülés, így nincs szükség arra, hogy a családi vállalkozás 
belső szervezeti rendszerében elkülönítsük a profitot a fizetéstől. Ez az alap-
vető különbség a családi és a nem családi vállalkozások között. A profit a 
kapitalista cég számára funkcionális szükségszerűség, de a családi vállalko-
zás számára nem az. Ez nem azt jelenti, hogy azok a gazdálkodók, akik egy-
szerű árutermelők nem törekednek profitra és nem próbálják üzleti vállalko-
zásukat bővíteni, hanem azt, hogy nem funkcionális szükségszerűség, hogy 
ezt megtegyék. (GASSON-ERRINGTON1993) 
Az egyszerű árutermelés logikája szerint nem befolyásolja a kiterjeszkedést a 
gazdaság. A termelés meglévő szinten tartása minden egyes háztartás számá-
ra megfelelő. Ott, ahol a gazda a család számára bizonyos mennyiségű élel-
met, fogyasztási cikket állít elő, saját reprodukciós költségeinek egy részét 
megtakarítja. Ez a külső tőke számára potenciális nyereséget jelent azáltal, 
hogy az árutermelésre szánt munkaerő-ráfordítás költségét támogatja, s a 
családi gazdaságok ezeknek az árucikkeknek az árára árcsökkentő hatást 
gyakorolnak. 

A termelőknek ahhoz, hogy az üzleti életben megmaradjanak, meg kell 
keresniük tőkéjük után az átlagos hozadékot. Amint az árak a termeléshez 
szükséges ráfordításokhoz és fogyasztási javak áraihoz képest csökkennek, a 
családi gazdálkodók korábbi helyzetük oly módon való visszaállításával pró-
bálkozhatnak, hogy többet dolgoznak, és intenzívebbé teszik a fizetés nélküli 
családi munkaerő használatát, ezáltal növelik saját maguk kizsákmányolását. 
A családi gazdálkodók tehát tovább termelhetnek, amikor a nem családi vál-
lalkozások arra kényszerülnek, hogy bezárják vállalkozásukat. A családi gaz-
daságok még akkor is piacra viszik „többletterméküket”, amikor a piaci árak 
a tényleges termelési költség és becsült munkabérek alá esnek, vagyis áldoza-
tokat hoznak azért, hogy függetlenségüket fenntarthassák. 
Azzal, hogy elfogadnak egy alacsonyabb életszínvonalat, olcsó és rugalmas 
munkaerőre támaszkodnak, és azzal, hogy az otthon előállított termékek fo-
gyasztásával alacsonyan tartják a megélhetéshez szükséges költségeket elő-



 

fordulhat, hogy a gazdálkodó családok képesek ellenállni annak, hogy a tőke 
„beáramoljon”.  
 
4.1.3. A családi gazdálkodás célja 

„Egyik szélsőségként, a családi gazdálkodást a demokrácia fontos sa-
rokkövének tekintik. A másik szélsőséges esetben úgy tekintenek rá, mint 
hamis öntudatra ... a családi gazdaság alig több mint olyan mitológia, amit 
arra használnak, hogy legitimmé tegyenek programokat, amelyek ténylegesen 
a legnagyobb kereskedelmi gazdaságok és mezőgazdasági vállalatok érdekeit 
szolgálják.” (STOCKDALE 1982) 

A családi mezőgazdasági vállalkozás működésére igen erős hatást gya-
korló intézmény az állam. Nagy-Britanniában, akárcsak az egyéb piacgazda-
sággal rendelkező országokban, a mezőgazdaságra vonatkozó állami politika 
ez idáig általában hatástalannak bizonyult. Az, hogy nem sikerül egyértelmű-
en meghatározni, mit értsünk családi gazdálkodáson, azt is jelenti, hogy nem 
megfelelő politikát folytatnak. A családi gazdaságokról általában azt feltéte-
lezik, hogy kicsi, de ennek nem szükségszerűen kell így lennie. A családi 
gazdálkodásnak nyújtott támogatás a nagy családi gazdaságokat a terjeszke-
dés felé segítheti, amely a kisebb szomszédok kárára lehetséges. 

„Ha gazdálkodó családról, vagy családi gazdaságról kezdünk el beszél-
ni, arra jövünk rá, hogy egy összetett fogalomról van szó. Ha elfogadjuk azt 
az álláspontot, hogy a gazdálkodás nemcsak üzlet, hanem egy életforma, ak-
kor egyetértünk azzal is, hogy a gazdasági tevékenységben komplex motívu-
mok és célok vannak.”(ASHBY 1953) 
A célok a gazdasági viselkedés mozgatórugói. A családi vállalkozásokban az 
irányítók rokonok, amely a prioritások megállapítására és a döntéshozatalra 
vonatkozóan további kérdéseket vet fel. 
 
4.1.4. A családi vállalkozás céljai 
A gazdálkodás semmihez sem hasonlítható foglalkozás, amely azzal jár, hogy 
a gazda a szabadban, az időjárási körülménynek kitéve, gyakran puszta kéz-
zel, elszigetelve, a természettel és az élővilággal kontaktusban tevékenyke-
dik. (GASSON-ERRINGTON1993) 

 
A mezőgazdasági tevékenység egyedülálló tulajdonságai olyan értékeket és 
célokat kölcsönöznek az ezt a tevékenységet folytató személyeknek, amelyek 
megkülönböztetik őket minden más vállalkozási típustól. 
A családi vállalkozásban valószínű, hogy a munka nagy részét a családtagok 
adják. A családtagokra és a bérelt munkaerőre különböző ösztönző erők hat-
nak. Ha a tevékenység a profit maximalizálására irányul, akkor ez ellentétbe 
kerülhet a családdal töltött idővel, valamint a szabadidővel. 

„A vállalkozó sokkal jobban ismeri családját, mint a munkaerőpiac 
többi részét. Ezért a gazda szívesebben dolgozik együtt saját gyermekeivel, 
mint más emberekkel. Ugyanígy jobban szereti, ha a felesége a titkárnője, 



 
 

mint hogy külső segítséget vegyen igénybe. Az előnyök különösen akkor 
növekednek, ha a többi családtag munkaereje egyébként nem lenne kihasz-
nálva...” (CASSON 1982) 
A vállalkozás számára hátrányt jelenthet az, ha a családban rendelkezésre álló 
szakértelem nagyon kicsi. Ahogy fokozódnak a jólét iránti elvárások, úgy 
válik egyre nehezebbé az, hogy a gazda szükségletei és céljai a többi család-
tag szükségleteivel és céljaival összhangban legyenek. 

„Ameddig a gazda saját vagyonrésze 100% a vállalkozásban, addig 
maga tűzheti ki céljait. Annyit és addig dolgozik ameddig akar, és olyan kis 
ellenértékért, amely megfelel neki. Korlátozó tényező az, hogy a többi csa-
ládtag milyen mértékben fogadta el céljait.” (REID 1974) 
A családi gazdaság nem idegen fogalom a magyar gazdaságtörténetben sem, 
ezt bizonyítják a magyar szerzők által adott definíciók, melyekből a teljesség 
igénye nélkül rövid áttekintést adok. 

TAKÁCSNÉ (1995) így definiálta a családi gazdaságot: „Véleményem 
szerint a családi gazdaság fogalmán olyan, döntően a család munkaerejére 
alapozott, jövedelemorientált, árutermeléssel foglalkozó vállalkozásokat kell 
értenünk, amelyek alkalmazhatnak időszaki, esetleg állandó munkaerőt is. 
Ebben az esetben családi szerveződésen alapuló vállalkozásról lenne szó, 
amely a vélelmezett éves árbevétele alapján, az adózás szempontjából is vál-
lalkozásnak minősülne. További jellemzője a családi gazdaságnak, hogy a 
gazdálkodás nemcsak saját tulajdonú termőföldön, saját tulajdonú eszközök-
kel folyhat, hanem bérelt területen, az eszközök egy részének bérbevételével, 
vagy a megfelelő munka idegen szolgáltatásként való igénybevételével foly-
hat. A családi gazdaságban meglévő eszközök kapacitásfeleslegét a vállalko-
zó bérszolgáltatásként, vagy valamilyen társult géphasználati formában érté-
kesítheti.” 

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

A külföldi szakirodalom számos meghatározást kínál e sajátos termelő-
kategória értelmezésére, a hazai körülményeket tekintve azonban érdemes a 
legegyszerűbb közgazdasági megfogalmazásból kiindulni: olyan gazdaság, 
amely megélhetést nyújt egy családnak, és annak munkaerejét leköti. (JU-
HÁSZ 1998) 

DOBOS KÁROLY (2000) szerint családi gazdálkodás minden olyan 
termelő tevékenység, amely a családi munkaerő foglalkoztatására, hasz-
nosítására törekszik, s kizárólag, vagy túlnyomó részben minél nagyobb 
munkajövedelmet kíván elérni.  

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



 

BÁLINT DÉNES - FEHÉR ALAJOS (1991) szerint a családi gazda-
ságban a tevékenység határozott célja az árutermelés, párhuzamos célként a 
család munkaerejének mind teljesebb lekötése is megjelenik. A családi gaz-
daság lényegét SZAKÁL FERENC (1993) is meghatározta: a családi gazda-
ság a társas vállalkozások egyik sajátos formája.  

A családi gazdaság nyújtja az anyagi élet, s az emberi kapcsolatok tel-
jes egységét. (DANCSHÁZY 1990) 

A családi gazdaságot a módosított földtörvény nevesíti az alábbiak sze-
rint: „a családi gazdaság legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld tulajdoná-
val, 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) Ezen gazdaságok száma a regisztráció alapján 2002 júniu-
sában 16670db, ennek 7,3%-a található Jász –Nagykun -Szolnok megyében. 
Egy családi gazdaság országos átlagban 53,4 ha területen gazdálkodik, ez 
Jász –Nagykun -Szolnok megyében 19,5%-al magasabb. A gazdaság működ-
tetésében a családi gazdálkodón kívül 2 családtag közreműködik. 

Szakmai körökben igen eltérőek a megfelelő nagyságú és hosszú távon 
a versenyképes gazdaságokról alkotott nézetek. A jelenlegi globalizációs ten-
denciák a „családi” méreteket meghaladó gazdaságok képét vetítik előre. A 
magyar családi gazdaságoknak „eu-konformmá” kell alakulniuk.  

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 kapcso-
latban alig vannak adataink, általában becslésekre hagyatkozunk. A KSH 
1997-es adatai szerint az egyéni gazdaságok mintegy 3,6 millió ha mezőgaz-
dasági területen gazdálkodtak, és ennek a területnek több mint 50%-át kismé-
retű gazdaságok művelték (vagy legalábbis használták). Az adatok értelmezé-
sét 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. 

A Nyugat Európában elterjedt gazdaság típusokkal szemben a hazaiak 
vegyes gazdálkodást folytatnak. Ez egyrészt a hagyománynak, másrészt pe-
dig a közgazdasági racionalitásnak köszönhető, mivel az igen hektikusan 
változó piaci viszonyok között az egyik tevékenység (pl. tejtermelés) nyere-
sége kompenzálhatja a másik (jelen pillanatban pl. sertéstartás) veszteségeit. 
Egy nyugat-európai farmergazda ilyen kockázattal nem számol. Egyféle te-
vékenységet végez, alaposan ismeri a szakmát, van biztos felvevőpiaca, stabil 
áron értékesít, kedvezményes hitelt igényelhet, és még az ugaroltatásért is 
pénzt kap. Magyarországon ez nem megy ilyen egyszerűen. Mindennek elle-
nére a családi típusú gazdálkodás foglalkoztatási alternatívát jelenthet az el-
maradott térségekben és van lehetősége arra, hogy hosszabb távon verseny-
képes gazdaságok alakulhassanak ki. A vezetési, szervezési feladatokat álta-



 
 

lában a nagyobb gyakorlattal rendelkező, főleg idősebb családtag látja el, 
aligha találunk olyan esetet, amikor ezt idegenre bízzák. 

A gazdaságban felhalmozott, illetve „forgatott” tőke eredetére nem jel-
lemző az idegen források igénybevétele. Az eszközállomány nagy része kor-
szerűtlen, elavult, mivel ennek java része még a volt (esetleg meglévő vagy 
átalakult) téeszekből származik. Az új eszközök vásárlásának költségeit a 
visszaforgatott nyereségből fedezik. 

A családi gazdaságok elterjedésének és fenntartásának garanciáját első-
sorban azok az integrációs szervezetek jelenthetik, amelyek termelői érdekek 
alapján, alulról szerveződve jönnek létre, közös beszerzés és értékesítés révén 
erősítik a termelők alkupozícióit a feldolgozóiparral és a kereskedelemmel 
szemben. A termékpályás, illetve a termelő-értékesítő szövetkezetek a sikeres 
és versenyképes családi gazdaságok kulcsfontosságú intézményei lehetnek a 
közeljövőben. (MÁRTON - SZEREMLEY 1998) 

A háztartás, a családi gazdálkodás, a kistermelés kapcsolatát Fehér Ala-
jos is vizsgálta. „Vitathatatlan, hogy a kistermelésnek és a családi gazdaság-
nak van érintkezési felülete. Ez pedig nem más, mint a családi munkaerő ki-
használása révén megvalósuló termelés és a család fogyasztási szükségletei-
nek kielégítése.” (FEHÉR 1992) 

A kistermelésből kialakuló családi gazdaságok, vállalkozások a családi 
termelés sajátosságainak és elveinek megfelelően válnak csonka üzemből 
olyan többlábon álló organikus üzemmé, amelyek élnek a termelési ágazatok 
integrálódásának előnyeivel is. (TÓTH 1992) 

Ma Magyarországon a családi gazdaságok fontossága inkább szociális 
és vidékfejlesztési szempontok alapján értékelhető. Gazdasági jelentőségük is 
jóval nagyobb lehet a jövőben, ha tevékenységük integrálása megvalósul.  

 
Összességében az életképes családi gazdaság olyan önálló gazdál-

kodó egység, amelyben a gazdálkodó irányítása mellett a munka és a 
tőke egységet alkotva a családtagok bevonásával mezőgazdasági tevé-
kenység folyik. A gazdaság mérete biztosítja a család számára a társada-
lom által elfogadott szintű életszínvonal és életminőség megvalósításához 
szükséges jövedelmet. 
Kutatásom részét képzi ezen jövedelmet biztosító gazdasági méret jellemzői-
nek meghatározása, melyet későbbi fejezetben tárgyalok az általam össze-
gyűjtött adatokra támaszkodva.  



 

4.2. A Mezőgazdasági kistermelés helyzetének elemzése az elmúlt tíz év-
ben 
 

Ezen fejezetben az egyéni gazdálkodókat a Központi Statisztikai Hiva-
tal által összegyűjtött adatok alapján jellemzem. Megvizsgálom, hogyan ala-
kul a gazdálkodók által megművelt földterület nagysága, mekkora az általá-
nos birtokméret birtokkategóriánként, mennyi az általuk előállított mezőgaz-
dasági termékérték. Ezen túlmenően részletes áttekintést adok az egyéni gaz-
daságok állatállományáról, valamint a munkaerő-felhasználásukról. Ezen 
információk segítségével egy átfogó képet alakítok ki a mezőgazdasági szek-
torban tevékenykedő egyéni gazdaságok helyzetéről. 

Magyarországon 1991-ben a több, mint 2 millió háztartás közül a kis-
termelő gazdaságok száma mintegy 1,4 millió. 1994-ben az ország lakossá-
gának kétharmada foglalkozott mezőgazdasági termeléssel. (LACZKA - 
OROS - SCHINDELE 1994) 
A legutóbbi (2000) Általános Mezőgazdasági Összeírás alkalmával szintén 
közel 2 millió olyan főt regisztrált a KSH, akik egyéni gazdaságokban tevé-
kenykednek. 
 
4.2.1. Az egyéni gazdaságok számának alakulása 

A mezőgazdasági tevékenységet a statisztika korábban mezőgazdasági 
kistermelésnek nevezte (1991-es ÁMÖ idején is), mert alapvetően kis terüle-
ten gazdálkodtak, kevés haszonállatot tartottak, mindezt nem vállalkozói 
jelleggel tették. A mezőgazdasági tevékenység kiegészítette a vidéki lakosság 
jövedelmét. A rendszerváltás után megteremtődtek azok a feltételek, me-
lyek elősegítették az olyan mezőgazdasági tevékenységet folytató gazda-
ságok kialakulását, mely a gazdálkodónak önálló egzisztenciát biztosí-
tott.  

A mezőgazdasági nagyüzemek (szövetkezetek, állami gazdaságok) át-
alakulásával a lakosság mezőgazdasági tevékenysége is jelentősen változott, 
ezért a kistermelő (kistermelés) elnevezés helyett az egyéni gazdálkodó 
(egyéni gazdálkodás) elnevezést használják gyűjtőfogalomként a lakos-
ság mezőgazdasági tevékenységére. Az egyéni gazdaság kritériumát rögzít-
ve végezték el és végzik jelenleg is a mezőgazdaság vizsgálatát.  

A KSH egyéni gazdaságnak tekinti azt, ahol legalább 1.500 m2 termőte-
rületet használnak, vagy gyümölcsös és szőlő területe külön-külön vagy 
együtt legalább 500 m2, vagy tartanak legalább egy nagyobb állatot, vagy 50 
db baromfit, vagy 25-25 db házinyulat, prémes állatot, kisgalambot, vagy 
méhcsaládot. Ha valaki szolgáltatást nyújt, akkor minősül gazdasági méretet 
elérőnek, ha 12 hónapon át mezőgazdasági szolgáltatást nyújtott, vagy inten-
zív kertészeti termelést folytatott. (KSH 2000) 



 
 

Azok a háztartások, amelyek ezen kritériumok valamelyikének nem felelnek 
meg, nem tekinthetők gazdaságnak. Az egyéni gazdaságok számának alaku-
lását mutatja a 8. táblázat. 
 
8. 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 
 

Láthatjuk, hogy az egyéni gazdálkodók számának csökkenése fo-
lyamatos. A csökkenés oka egyrészt a népesség természetes fogyása, más-
részt a termelőszövetkezetekhez és állami gazdaságokhoz kapcsolódó háztáji 
és illetményföld intézményének megszűnése. Azok a nézetek, melyek szerint 
a kárpótlást követően jelentős számú egyéni gazdaság jön létre, nem igazoló-
dott be. Többségében nem is új tulajdonosokról lehet beszélni, hanem olyan 
gazdaságról, amik már a háztáji és illetményföldek használatával is végeztek 
mezőgazdasági termelést. 

Azok a gazdaságok, amik a kárpótlás előtt a szövetkezetekhez, állami 
gazdaságokhoz kapcsolódtak, a kárpótlást követően önállósodtak és leszakad-
tak az integrációs szervezetekről. A KSH szerinti gazdasági méretet elérők 
száma csökken, ez magával hozza az egy gazdaságra jutó átlagos birtokméret 
növekedését. Ez befolyásolja a gazdálkodás jellegét. Az egyéni gazdaságok 
három típusa különíthető el. Beszélünk vegyes gazdaságokról, növényter-
mesztő és állattenyésztő gazdaságokról. A vegyes gazdaságok esetén a hasz-
nálatban lévő földterület és tulajdonában lévő állatállomány nagysága egy-
aránt meghaladja a gazdasági méretnél meghatározott kritériumokat. Állattar-
tó gazdaságról akkor beszélünk, ha csak állatállomány alapján éri el a háztar-
tás a méret kritériumát. Ugyanez érvényes a növénytermesztő gazdaságok 
definíciójára is. Az egyéni gazdaságok összetételét a 9. táblázat mutatja. 

 
9. 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 gazda-
ság 

   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 szerkesztés 



 

A táblázat adatai mutatják, hogy a tíz év alatt nem csak a gazdaságok száma 
csökkent jelentősen, de a gazdálkodás jellege is megváltozott. A szerkezeti 
változás okát a jövedelmezőségi viszonyokban kell keresni. Az állattenyész-
tés folyamatosan árbevételhez juttatja a termelőket, az időjárás sem fenyegeti 
a gazdálkodás eredményét, ezért a gazdálkodás iránya az állattenyésztés felé 
mozdult el. Az állattartással foglalkozó gazdaságok száma és aránya 
folyamatosan nőtt, a vegyes és tisztán növénytermesztéssel foglalkozó 
gazdaságok létszámához és arányához képest. A gazdaságok számának 
csökkenése a gazdasági méret növekedését segíti elő. Az átlagos 
birtokméretek alakulását a 10. táblázat mutatja. 
 
10. táblázat 
Az összeírt egyéni gazdálkodók száma, az általuk használt földterület 
és annak átlagos nagysága 
 

Év Gazdaság száma 
(ezer db) 

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 szerkesztés 
 

Az átlagos birtokméret tehát nő, ami két tényezőre vezethető visz-
sza. Egyrészt megnő az egyéni gazdaságok által használt összes földterület, 
ezt a kárpótlási földalapok létrehozása tette lehetővé. Az állami gazdaságok 
és szövetkezetek által használt mezőgazdasági terület csökkent. Az átlagos 
birtokméret növekedésének másik oka a gazdaságok számának fokozatos 
csökkenése. A földhasználat kapcsán meg kell vizsgálni a földhasználat jog-
címének alakulását is. A 2000-es évre vonatkozóan a bérelt és saját tulaj-
donú földterület arányára országos adatok nem állnak rendelkezésre, 
ezeket saját felmérés alapján valószínűsítem.  

Az egyéni gazdálkodók földterületüket több jogcímen is használták. 
Ennek különösen a kárpótlás előtt volt jelentősége, amikor még háztáji- és 
illetményföldekről is lehetett beszélni. Ilyen jogcímen használta a termőföl-
det a gazdálkodók közel 20%-a, miközben az átlagos birtokméret 0,46 ha. A 
kárpótlást követően a háztáji- és illetményföld megszűnt, de megmaradt a 
szövetkezeti tagok részarány tulajdona. A megművelt földterület használati 
jogcím szerinti összetételét a 11. táblázat mutatja. 
 
 
 



 
 

11. táblázat 
A megművelt földterület a használat jogcíme alapján (%) 
 

Megnevezés 1990 1994 2000 
Saját tulajdonú terület   63,4    86,0    94,3 
Bérelt terület   17,8   12,0     5,7 
Egyéb jogcímen használt terület   18,8     2,0 - 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH adatai és egyéni adatgyűjtés alapján saját szerkesztés 
 

A kárpótlás után a saját tulajdon vált meghatározóvá, a bérelt te-
rületek aránya fokozatosan visszaszorult. A saját tulajdon nagy aránya 
azzal magyarázható, hogy az alacsony termőföld árak miatt inkább megéri 
földet vásárolni, mint bérleti díj ellenében földet használni. A mezőgazdaság 
jövedelmezősége nem teszi lehetővé a bérleti díj kigazdálkodását. Nyugat-
Európában a folyamat ellentétes, nagyobb arányú a bérelt területek aránya, 
mivel a termőföld árak magasak és a törvények nem csak a bérbeadót, de a 
bérbevevőit is védik. 
Milyen okok húzódnak meg a termőföld értékesítés és bérbeadás mögött? 
A kérdésre adott válasz sokrétű: 
 a földtulajdonosok egy része a kárpótlás útján földterülethez jutott új tu-

lajdonos, aki a mezőgazdasági termelésben járatlan, szakmai hozzá nem 
értés miatt mentesülni kíván a föld művelésének kötelezettsége alól, 
 a földtulajdonosok jelentős része nem rendelkezik a föld megművelésé-

hez szükséges tőkével,  
 a szövetkezeti tagok és alkalmazottak többsége, főleg a nyugdíjas korosz-

tály a földprivatizáció, illetve szövetkezeti átalakulások után is a szövet-
kezetben maradt, és egyéni tulajdonú földjeiket szövetkezeti művelésben 
hagyták,  
 mindezen problémák gyökere az alacsony jövedelmezőség, amely a be-

fektetett tőke igen lassú megtérülését eredményezi.  
Az említett okokkal magyarázható, hogy 1994-ben az egyéni gazdálko-

dók a saját tulajdonukban lévő földterület 41%-át (883 ezer hektárt) bérbe-
adással hasznosították, vagy eladták a területet. Több egyéni gazdálkodó vi-
szont a hatékonyabb gazdálkodás érdekében a meglévő területek növelésére 
újabb területeket bérel, vagy saját tulajdonú terület híján bérelt területre ala-
pozta mezőgazdasági tevékenységét. A regionális felmérésben szereplő gaz-
daságok közül 5,7% gazdálkodik csak bérelt területeken. A gazdaságok több-
sége saját és bérelt területen egyaránt gazdálkodik. A gazdasági társaságok 
földhasználatának egyetlen útja továbbra is földbérlet. Az elmúlt tíz évben 
bekövetkezett változások hatással voltak a földhasználat jogviszonyára. Fel-
merül a kérdés, hogy a művelési ágak szerkezetét ez a változás hogyan befo-
lyásolta. A százalékos arányokat vizsgálva megállapítható, hogy az egyéni 



 

gazdaságokban a szántó művelési ág meghatározóvá válik, miközben az 
ültetvény-ágazatban további csökkenés következik be. Ez azzal magya-
rázható, hogy az ültetvények lassú megtérülési ideje miatt előtérbe kerültek a 
rövidebb tenyészidejű kultúrnövények. A kárpótlást megelőzően az egyéni 
gazdaságok erdővel és gyep területekkel elenyésző százalékban rendelkeztek. 
Ez szintén megváltozott, hiszen egyre több erdő és legelő került magángaz-
dák kezébe, növekedett az egyéb művelési ág aránya az elmúlt években, amit 
a 12. táblázat is mutat. 
 
12. táblázat 
Egyéni gazdálkodók földterülete művelési áganként (%) 
 

Művelési ág 1991 1994 2000 
Szántó  49,4  69,0 73,2 
Kert  16,6    7,8   2,0 
Szőlő    4,7    1,9   2,3 
Gyümölcsös    9,4    3,3   2,1 
Egyéb    4,4  11,7 20,3 
Művelés alól kivett   15,5    6,3     0,01 
Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH adatai alapján saját készítés 
 
 
4.2.2. A földhasználat birtokcsoportjai 

A mezőgazdaságban végbement privatizációs folyamat eredményeként 
gyökeresen átrendeződtek a földtulajdon viszonyai, aminek következtében a 
korábbi birtoknagyságok (üzemméretek) is átalakultak. Annak ellenére, 
hogy az egyéni gazdálkodók átlagos területnagysága 1986 és 2000 között 
fokozatosan növekedett, továbbra is a birtokok elaprózódottsága jellem-
ző, a birtokméretek egyre jelentősebb differenciáltságával. 

 
Az egyéni gazdálkodók birtokstruktúrájára továbbra is a 0,5 ha alatti 

birtokkategória jellemző, annak ellenére, hogy a terület koncentrációja fo-
lyamatosan zajlik. A gazdálkodók közel 60%-a éppen ezért semmilyen 
földalapú támogatásra nem jogosult. A földterület koncentrációját jelzi az 
1 és 10 ha közötti gazdálkodók számának jelentős növekedése. Hasonló in-
tenzív növekedés tapasztalható a 10 ha feletti gazdaságoknál, a tendenciát a 
13. táblázatban láthatjuk. 
 
 
 
 
 



13. táblázat 
A földterülettel rendelkező egyéni gazdálkodók számának és területének 
megoszlása birtoknagyság szerint 
 

Egyéni gazdálkodók megoszlása (%) Területnagyság (ha) 
1991 1994 2000 

0,51 alatt 75,6 76,6 59,6 
0,51-1 14,4   8,2 11,2 
1,1-5   9,5 11,9 19,2 
5,1-10   0,4   1,9   4,6 
10,1 felett   0,1   1,4   5,4 

Forrás: KSH adatai alapján saját készítés 
 

Véleményem szerint a birtokkategóriák alapján az egyéni gazdálkodók 
közül két alapvető csoportot lehet elkülöníteni. Az egyik csoportba azon 
gazdálkodókat sorolnám, akik 1 ha alatti területtel rendelkeznek. A leg-
frissebb adatok szerint ez 679.680 földtulajdonost jelent. Ezek a gazdálkodók 
kényszerből használják a földjüket, melyet a megélhetés kényszere vált ki. A 
vidéken élő lakosság életéhez természetesen hozzátartozik a ház körüli föld-
terület. Ők nem jogosultak földalapú támogatás igénybevételére, mivel ehhez 
legalább 1 ha területtel kell rendelkezni.  

Az egyéni gazdálkodók mindössze 29,2%-a rendelkezik 1 ha-nál 
nagyobb földterülettel. Még közöttük is sokan vannak olyanok, akik megél-
hetésüket igyekeznek javítani a földműveléssel, de közülük kerülnek ki 
azok a gazdák is, akik már élethivatásszerűen folytatnak gazdálkodást, 
számuk sajnos nem jelentős. Ezt bizonyítja a 3.és 4. ábra. 
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3. ábra 

A földterület megoszlása az 
egyéni gazdálkodóknál (%) 

 4. ábra 
Az egyéni gazdálkodók létszá-

mának megoszlása a földhaszná-
lat szerint (%) 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
 



 

 
A 10 ha feletti területtel rendelkező egyéni gazdálkodók aránya elenyé-

sző, mindössze 5,4%. Ők szorulnának rá leginkább a támogatásra, hiszen 
enélkül nem tudnak önállósulni, fejlődni. A termőterület koncentrációját mu-
tatja az egyéni gazdálkodók körében a 14. táblázat. 
 
14. 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 66,0 
Összesen 640 1500 2544 100 100 100 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A 14. táblázat adataiból a termőterület nagysága szerint három birtok-
kategóriát képeztem termőterület koncentrációjának vizsgálatára. Az első 
kategóriát az egy hektáron vagy annál kisebb területen gazdálkodók jelentik, 
második kategória az egy hektárt meghaladó, de az 5 hektárnál kisebb terület-
tel rendelkezők alkotják. Az utolsó kategóriába az 5 hektárnál nagyobb terü-
lettel rendelkezők tartoznak. A későbbiekben ezen birtokkategóriákba tartózó 
gazdaságok elemzésével foglalkozom. 
 
Az egy hektár alatti törpegazdaságok vizsgálata 

Az összes egyéni gazdálkodó 71%-a egy hektár, vagy az alatti terü-
lettel rendelkezik 2000-ben (5. ábra). Az elmúlt tíz év alatt ugyan a szá-
muk csökkent, de még mindig igen jelentős az arányuk. 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 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 gazda-
ságok 173 ezer ha-t műveltek meg, ami az összes mezőgazdasági területnek 
mindössze 6,8%-a. A csökkenés a magasabb birtokmérettel rendelkezők javá-
ra, több mint 50%-kal esett vissza. 

A földkoncentráció csak tendenciájában igaz, mivel a kisebb ter-
mőterületű gazdaságoknál erről nem lehet beszélni. Ugyan számuk 20%-
kal csökkent, de az általuk megművelt terület még kisebb lett (50%-kal esett 
vissza). Az 1 ha, vagy az alatti egyéni gazdaságok esetén nem lehet birtokbő-



vítésről beszélni. Mivel a törpegazdaságok által megművelt terület csökken, 
ez magával hozza, hogy más birtokkategóriák földterülete növekszik, míg a 
törpegazdaság tovább aprózódik. Hosszú távon a törpegazdaságok nem tud-
ják (nem is akarják) birtokméretüket növelni. 
 
1 ha feletti kisgazdaságok 

Az 1,1 és 5 ha közötti gazdaságoknál egyértelmű növekedés jellem-
ző. A kárpótlás ezen birtokkategóriát érintette leginkább, azonban az 
általuk megművelt összes terület változására is a csökkenés jellemző. A 
gazdaságok száma 1991-hez képest duplájára nő, az általuk megművelt össz-
terület aránya viszont 43,7%-ra esett vissza, azaz  itt is további elaprózódás-
nak vagyunk tanúi. Abszolút számokat vizsgálva a növekedés ugyan egyér-
telműnek látszik, de az arányokat összehasonlítva a növekedés nem igazoló-
dik. 
 
Versenyképes gazdasági méretet elérők 

A gazdaságokat vizsgálva a harmadik kategóriába tartozók számá-
ban, és az általuk megművelt földterület nagyságában tapasztalható leg-
inkább a koncentráció, 2000-re megduplázódott az 5 ha feletti gazdasá-
gok száma, ők művelik az egyéni gazdaságok által használt földterület 
77,6%-át. Összességében tehát itt nő a gazdaságok száma, és arányában nő a 
földhasználat is mintegy 57%-kal. Három kategóriát, és ezek összehasonlítá-
sát szemléltetik a 5. és a 6.ábrák. 
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5. ábra 

Az egyéni gazdálkodók létszámá-
nak megoszlása birtok kategórián-

ként 2000-ben (%) 
Forrás: saját szerkesztés 

6. ábra 
A földterület megoszlása birtok 
kategóriánként 2000-ben (%) 

Forrás: saját szerkesztés 

 
A birtokméret változását 3 kiemelt év viszonylatában a 7. és 8. ábra 

mutatja. 
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7. ábra 

Egyéni gazdálkodók számának alakulása birtok kategóriánként 
1991-2000 

Forrás: saját szerkesztés 
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8. ábra 
Egyéni gazdaságok földterületének megoszlása birtokkategóriánként 

1991-2000 között 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 



 
 

 

Az 1 ha vagy annál kisebb birtokkal rendelkezők száma 1991-ben a 
legmagasabb. Ebben a kategóriában a termelők száma folyamatosan csökken, 
miközben az egyéni gazdálkodók által megművelt összes területből való ré-
szesedésük is azonos tendenciát mutat, ha a 10 évet 3 kiemelt év alapján 
elemzem. 

Az 1,1-5 ha birtokkategóriába tartozók száma a vizsgált években fo-
lyamatosan növekszik de az összes egyéni gazdálkodó által megművelt föld-
területből való részarányuk ezen növekedési tendenciát nem követi. A folya-
mat magyarázata az, hogy a törpebirtokosok száma jelentősen csökkent, az ő 
földjeiket vagy az 5 ha feletti birtokkal rendelkezők vásárolják meg, illetve 
használják, vagy az 1,1-5 ha birtokkal rendelkezőkhöz kerül. Tehát ennél a 
kategóriánál nem lehet birtokkoncentrációról beszélni. Valójában a kategóri-
án belül az elaprózódás folytatódik. 

Az 5 ha feletti gazdaságok esetén lehet beszélni a legintenzívebb válto-
zási folyamatról, mivel ezen gazdaságok száma, és a földterületből való ré-
szesedésük is igen jelentősen nő. A birtokkategóriánkénti átlagos birtokméret 
alakulását mutatja az 15. táblázat. 
 
15. táblázat 
Átlagos birtokméret birtokkategóriánként (2000) 
 

Terület Gazdaságok 
száma 

Átlagos 
birtokméret 

Birtok-
kategóriák 

ha e ha % e db % ha 
0-1,0   173     6,8 680   70,8   0,254 
1,1-5,0   398   15,7 184   19,2   2,160 
5,1- 1973   77,6 96   10,0 20,500 
Összesen 2544 100,0 960 100,0   2,650 

Forrás: KSH alapadatai alapján saját számítás 
 

Az egyes kategóriák átlagos birtokméretét vizsgálva előző állításom be-
igazolódott. Az 1 ha alatti gazdaságok száma jelentős ugyan, de a használt 
földterületnek csak kis hányadán tevékenykednek. A földhasználatból na-
gyobb arányt képviselnek az 1,1-5 ha közötti gazdaságok, melyek növekedé-
se intenzív. A földterület legnagyobb részén 20 ha-nál nagyobb birtok-méretű 
gazdaságok tevékenykednek, ők gazdasági méretüknél fogva felvehetik a 
versenyt Európai Uniós társaikkal. 

A földhasználat és birtokstruktúra vizsgálata után a gazdaságok állatál-
lományát vizsgálom. Az állatállomány alakulását a 16. táblázat mutatja.  



 

16. táblázat 
Egyéni gazdaságok állatállományának alakulása (db) 
 

Megnevezés 1981 1987 1991 1994 2000 
Szarvasmarha összesen 1.976  1.768  1.592    910    805 
Kistermelés   458    339    323 -    274 
Sertés összesen 8.336  8.936  8.590  4.356  4.834 
Kistermelés 4.215  4.318  4.381 -  2.518 
Tyúkféle összesen - 74.846 55.428 29.847 37.016 
Kistermelés - 37.723 34.514 - 25.077 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

Az állattenyésztés valamennyi ágazatában húsz év alatt igen jelentős 
csökkenés következett be. A kistermelés állattenyésztésből való részesedé-
se nem ingadozik számottevően.  

Az egyéni gazdaságok állattenyésztésében továbbra is a sertés és a 
baromfi tartása a meghatározó. A szarvasmarhatartás továbbra is a na-
gyobb gazdaságok ágazata maradt. Az állatállomány szerkezetére vonat-
kozó részletesebb adatokat a regionális felmérés szolgáltatta, ezzel részlete-
sebben ott kívánok foglalkozni. 
 
4.2.3. A mezőgazdasági termékelőállítás értékének elemzése 

A gazdaságok, mint gazdálkodó egységek a mezőgazdasági termék-
előállító tevékenységének komplex megítélése érdekében a földterülethez 
(művelési ágak, vetés, illetve ültetvényszerkezet), továbbá állatállomány-
hoz (állatfaj, kor, ivar szerinti összetétele) kapcsolt, ezek egységére vo-
natkozó értékadatok segítségével a KSH kiszámította az egyes gazdasá-
gok mezőgazdasági terméktermelő képességét, amelyet értékben (Ft) 
fejezett ki. A gazdaságokat a termelés alapján három gazdaságtípusba sorol-
hatjuk, így beszélhetünk növénytermesztő, állattartó és vegyes gazdaságok-
ról. Az értékadatok alapját az EU statisztikai rendszerével konform mezőgaz-
dasági számlarendszer és a mezőgazdasági termelői árak képezik. 
 
A növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok termelési érték adatait 2000-
ben a 17. táblázat mutatja be. 
 
 
 
 
 
 
 



17. táblázat 
Növénytermesztő gazdaságok termékérték előállítása (2000) 
 

Mezőgazdasági termékérték (ezer Ft) Megnevezés 
50 

alatt
51-
100 

101-
200 

201-
500 

501-
1000 

1001-
5000 

5001 
felett 

összes-
en 

Gazdaságok rész-
aránya % 

24,8 30,3   23,2    11,7    4,4    4,9     0,7 100 

Termékérték meg-
oszlása % 

  2,4   7,2   10,5    11,7  10,1 10,1     24,5 100 

Egy gazdaságra jutó 
termékérték eFt 

29,1 72,8 138,2 304,6 703,6 703,5 2093,3 - 

Forrás: Saját szerkesztés a KSH adataiból 
 

A gazdaságok nagyobb része (78,2%-a) 200.000 Ft alatti termékértéket 
állít elő, ugyanakkor az összes előállított termékértéknek a 20,1%-át produ-
kálják. A gazdaságok kisebb része (21,7%-a) állítja elő a mezőgazdasági ter-
mékérték 79,9%-át. Tehát a gazdaságok száma és az általuk előállított ter-
mékérték az egyes termékérték kategóriákat vizsgálva fordított arányosságot 
mutat. Ezt bizonyítja a 9 ábra. 
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9. ábra 

A gazdaságok számának és az általuk előállított termelési érték  
arányának alakulása 

Forrás: saját szerkesztés a 17. táblázat adatai alapján 
 

 
 



 

A vegyes, valamint az állattartó gazdaságok által előállított termelési érték 
adatait a 18. és a 19. táblázatok foglalják össze. 
 
18. táblázat 
Állattartó gazdaságok termékérték előállítása (2000) 
 

Mezőgazdasági termékérték (eFt) Megnevezés 
50 

alatt 
51-
100 

101-
200 

201-
500 

501-
1000 

1001-
5000 

5001 
felett 

összesen 

Gazdaságok rész-
aránya % 

8,2 29,8 38,7 17,6     3,7     1,6     0,3 100,0 

Mezőgazdasági TÉ 
megoszlása % 

1,2 8,8 21,1 19,8     9,7     1,5   29,0 100,0 

Egy gazdaságra jutó 
mezőgazdasági TÉ 

37,9 76,6 142,0 292,9 697,1 1712,6 24202,1 260,7 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 
 

Az állattartó gazdaságok 76,7%-a 200 eFt alatti termékértéket állít elő. 
Ez hasonló arány, mint a növénytermesztő gazdaságoknál felmért érték. Az 
eltérés az egy gazdaságra jutó termelési értékben tapasztalható. Itt egy gazda-
ságra nagyobb átlagos termékérték jut, mint a növénytermesztő gazdaságok 
esetén. 
 
19.táblázat 
Vegyes gazdaságok termékérték előállítása (2000) 
 

Mezőgazdasági termékérték (eFt) Megnevezés 
50 

alatt 
50,1-
100 

100,1-
200 

200,1-
500 

500,1-
1000 

1001-
5000 

5001 
felett 

összesen 

Gazdaságok meg-
oszlása % 

   0,5    4,5  22,5   37,0   17,7    15,9         1,9 100,0 

Mezőgazdasági 
termékérték % 

   0,0    0,4     4,2   14,3   15,2    37,7       28,1 100,0 

Egy gazdaságra jutó 
mezőgazdasági ter-
mékérték 

39,7 80,9 153,0 316,3 702,8 1947,7 12116,9 818,6 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A vegyes gazdaságok esetén a legnagyobb az egy gazdaságra jutó 
átlagos mezőgazdasági termékérték. Ennek az az oka, hogy ezek a gazda-
ságok mind a növénytermesztést, mind pedig az állattartást olyan méretben 
folytatják, hogy az egyes típusokra jellemző szélsőértékek kevésbé érzékelte-
tik hatásukat. Összességében a termékértékkel kapcsolatban elmondható, 
hogy az egyéni gazdaságok többsége, 30,3%-a 50,1-100 eFt közötti termelési 
értéket állít elő, ha növénytermesztéssel foglalkozik. A tisztán állattenyésztő 
gazdaságok 38,7%-a 100-200 eFt termékérték állít elő. A gazdaságok közül 
a vegyes gazdaságok vannak túlsúlyban nem véletlenül, hiszen itt lehet 



átlagosan a legnagyobb termékértéket realizálni. A termelők 37%-a 200-
500 eFt közötti termékértéket állít elő.  

Az Európai Unióban a gazdasági méretet a Standard Fedezeti Hozzájá-
rulás alapján határozzák meg, ez Magyarországon 308.000 Ft-nak megfelelő 
értékkategóriát jelent. Ha feltesszük, hogy a magyarországi termelési érté-
kek alapján hány gazdasági méretet elérő gazdaságról lehet beszélni, 
akkor megállapíthatjuk, hogy az egyéni gazdaságok 80,8%-a nem éri el 
az 1 európai mértékegység felső határát, az előállított termékérték alap-
ján. Az egyéni gazdaságok összesen 501.538 MFt-nak megfelelő termékérté-
ket állítanak elő. Ebből 66%-kal a vegyes gazdaságok, 23%-kal növényter-
mesztő és 11%-kal az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok részesednek. 
200 eFt feletti termékértéket a gazdaságok 41,6%-a realizál, tőlük kerül ki az 
összes termékérték 89,2%-a. Azok a gazdaságok képezik a többséget, ponto-
san 58,4%-ot, amelyeknek kibocsátása nem éri el a 200 ezer Ft-ot. A gazda-
ságok megoszlását és az összes termékértékből való részesedésük arányát a 
10. ábra szemlélteti. 
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10. ábra 

Az egyéni gazdaságok, valamint a termelési érték megoszlása 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
Összességében az elmúlt 10 év alatt a gazdálkodás szerkezetében jelentős 
átalakulás zajlott le, amely a gazdaság méretével szoros összefüggést mutat. 
Országos viszonylatban meghatározó a vegyes, valamint a növény-
termesztéssel foglalkozók aránya, viszont számuk az elmúlt 10 év alatt jelen-
tősen csökkent, mely a birtokméretek növekedését idézte elő. A növekedés 

 
 



 

lehetővé tette az egy gazdaságra jutó termelési érték növekedését de még így 
is a gazdaságok több mint 80%-a 300eft alatti termékértéket állít elő.  
4.2.4. Munkaerő felhasználás a mezőgazdaságban 

A KSH munkaerő felmérésének adatai szerint a mező- és erdőgazdál-
kodás ágazatokban foglalkoztatottak száma az elmúlt tíz évben folyamatosan 
csökkent, amit a 20. táblázat adatai is mutatnak. 
20. táblázat 
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 1996-2000 között (ezer fő) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 

150,1 142,1 137,4 123,4 110,7 

Nem teljes munka-
időben foglalkoztatot-
tak 

   2,0    2,3    2,3    4,1    4,3 

Foglalkoztatott nyug-
díjas 

   5,3    5,5    3,8 … … 

Mezőg. összesen 157,4 149,9 143,6 127,5 115,0 
Nemzetgazdasági 
részarány (%) 

   6,5    6,4    6,1    5,0    4,2 

Forrás: KSH 2002 
 

Az általános mezőgazdasági összeíráskor 2,1 millió háztartást vizsgált 
meg a KSH, ebből 1,8 millió foglalkozik valamilyen mezőgazdasági tevé-
kenységgel. A KSH becslése szerint a gazdasági méretet el nem érő háztartá-
sok száma eléri az 1 milliót. Részletesebb információval 960 ezer gazdaság-
ról rendelkezünk a KSH révén. A mezőgazdaságban tevékenykedők száma 
kétmillió főre tehető. A közel kétmillió fő – a mezőgazdasággal a 
munkaidejének csak töredékében foglalkozó személy – által végzett 
munka évi mennyisége 554 ezer teljes munkaidőben foglalkozatott által 
végzett munkának felel meg. (Az Európai Uniós ajánlás szerinti 1800 óra a 
teljes munkaidősök éves munkaideje.) 

A

A gazdasági szervezetek 110 ezer főt foglalkoztatnak. A számok jól 
érzékeltetik, hogy sok mezőgazdasággal kapcsolatba kerülő ember mun-
kája többnyire jövedelemkiegészítő jellegű. Azt is figyelembe kell venni, 
hogy a vidéki lakosság életmódjának szerves részét képezi a mezőgazda-
sági tevékenység. A mezőgazdasági számlarendszer és a mezőgazdasági 
munkaerő felhasználási statisztika eredményei alapján az 1999. évi 19,1%-os 
csökkenés után 2000-ben az egy teljes munkaidős dolgozóra számított mező-
gazdasági tevékenységből származó jövedelem indexe további 2%-kal csök-
kent.  mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jöve-
delem reálértékben az 1999. évi 33,6%-os csökkenése után 2000-ben 
7,5%-kal csökkent. (KSH 2000) 
 



Az egyéni gazdálkodás célja 
A gazdálkodás célja alapján a mezőgazdasági tevékenységet végzőket a 

KSH négy csoportba sorolja, ezek számának megoszlását a 11. ábra mutatja. 
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11. ábra 

Az egyéni gazdaságok összetétele a gazdálkodás célja szerint 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 
„Túlzás nélkül állítható, hogy az utóbbi évtizedekben a mezőgaz-

dasági kistermelés legfőbb hajtóereje az árutermelésre való törekvés 
volt. E törekvés azon a racionális magatartáson alapult, mely szerint kister-
melés révén akkor lehet elérni maximális hasznot, ha a termékféleségből mi-
nél nagyobb mennyiséget sikerült a piacon értékesíteni.” (HARCSA 1993/b) 
Az egyes csoportok jellemzése 
Elsődlegesen értékesítésre termelők 

Az életkor szerinti megoszlást leginkább azzal jellemezhetnénk, hogy 
ebben a kategóriában a legmagasabb az aktív korú népesség aránya, mintegy 
74,4%, a nyugdíjas korosztály pedig 25,6%-ot képvisel. A családi munkaerő 
közül legtöbben 40-49 évesek. A munkaerő 49%-a rendelkezik legalább kö-
zépfokú iskolai végzettséggel és 14,7% felsőfokú végzettséggel bír itt a leg-
jobb az iskolai végzettség szerinti összetétel. Itt a legalacsonyabb az olyan 
mezőgazdasági tevékenységet végzők létszáma, akik még alapfokú végzett-
séggel 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. Ez is 
jelzi, hogy sok ember nem a mezőgazdaságban látja jövőjét, de ennek ellené-
re kénytelen ilyen tevékenységet is végezni. A gazdasági aktivitást tekintve 
két csoportba tartoznak azok, akik valamilyen kapcsolat alapján kötődnek a 
mezőgazdasághoz. Ide tartoznak a mezőgazdasági aktív keresők, a mezőgaz-
dasági nyugdíjasok, a mezőgazdasá-gi munkanélküliek, a mezőgazdasági 

 
 



 

egyéb inaktívak és az eltartottak. A másik csoportba azok az egyének tartoz-
nak, akik a mezőgazdaságtól eltérő tevékenységet is folytatnak, ilyenek a 
nem mezőgazdasági aktív keresők, nem mezőgazdasági nyugdíjasok, nem 
mezőgazdasági munkanélküliek és a nem mezőgazdasági egyéb inaktívak.  

Az árutermelő gazdaságok családtagjai 53,2%-ának a mezőgazdaságon 
kívül nincs más jövedelemszerző tevékenysége, tehát a statisztika szerint 
88.314 fő csak a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemből él.  
Mezőgazdasági tevékenység őstermelői igazolvány, illetve egyéni vállalkozói 
igazolvány kiváltásával végezhető, ha az egyéni gazdaság leginkább áruter-
meléssel foglalkozik. Az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők aránya ebben 
a kategóriában a legmagasabb, 63,4%-ot tesz ki és a vállalkozói igazolvány-
nyal rendelkezők aránya 3,7%, tehát a mezőgazdasági tevékenységgel kap-
csolatos regisztrálásnak 67,1% tesz eleget. A családi munkaerő jellemzőit a 
21. táblázat foglalja össze. 
 
21. táblázat 
A családi munkaerő főbb adatai (2000) 
 

Összesen Árutermelő 
gazdaságok 

Felesleget 
értékesítő 

Saját fogyasz-
tásra termelő 

Szolgáltatást 
nyújtó 

Megnevezés 
(gazdasági 
aktivitás) fő fő % fő % fő % fő % 

Mg-i aktív 
kereső 

203998 37395 18,3 87580 42,9 77483 38,0 1540 0,8 

Mg-i nyugdí-
jas 

240336 15974 6,6 93142 38,8 130946 54,5 274 0,1 

Mg-i munka-
nélküli 

21435 1625 7,5 8264 38,6 11490 53,6 56 0,3 

Egyéb mg-i 
inaktív 

16315 1729 10,6 6049 37,1 8469 51,9 68 0,4 

Eltartott 154133 16270 10,5 56722 36,8 80697 52,4 444 0,3 
Nem mg-i 
aktív kereső 

661339 55736 8,4 209519 31,7 394937 59,7 1147 0,2 

Nem mg-i 
nyugdíjas 

517651 26714 5,2 150026 29 340428 65,71 483 0,09 

Nem mg-i 
munkanélküli 

92761 5330 5,7 26604 28,7 60546 65,4 191 0,2 

Nem mg-i 
egyéb inaktív 

74801 5087 6,8 22191 29,6 47324 63,3 199 0,3 

Összesen 1982769 165860 8,4 660097 33,3 1152320 58,1 4402 0,2 
Forrás: saját szerkesztés a KSH alapadatai alapján 



 
 

Az árutermeléssel foglalkozók közül szembetűnő azok aránya, akik egyálta-
lán nem rendelkeznek semmilyen igazolvánnyal. Ennek az az oka, hogy a 
családi munkaerőt tekintve nem kell mindenkinek igazolvánnyal rendelkez-
nie. Ez azt jelenti, hogy van egy árutermelő gazdaság, melynek irányítója 
őstermelő vagy egyéni vállalkozó, aki az igazolványt birtokolja. Ebben a 
csoportban a legalacsonyabb ez az arány, mert egy családban, gazdaságban 
akár több igazolvány is lehet. 

A csak árutermeléssel foglalkozók létszáma tehát 165.860 fő, akik 
76.800 gazdaságban tevékenykednek. Átlagosan egy gazdaságban 2,1 fő dol-
gozik. A 165.860 főből 111.439 fő rendelkezik őstermelői, illetve egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal. A közel 170.000, főként árutermeléssel foglalkozó 
közül 42.688 fő nyugdíjas, ami közel 11,8%-ot jelent. 

Összességében elmondható, hogy a csak árutermelésre termelők 
esetén a legalacsonyabb az átlagos életkor. Itt rendelkeznek legtöbben 
szakirányú végzettséggel, de sokan közülük nem élethivatásszerűen mű-
ködnek a mezőgazdaságban, ezt bizonyítja, hogy mintegy 46,8%-nak van 
más jövedelemforrása is. Különösen ide tartoznak a nyugdíjasok.  

Hány fő tekinthető főfoglalkozásúnak a mezőgazdaságban? Az EU 
ajánlás szerint ehhez legalább 225 napot kell dolgozni a mezőgazdaság-
ban. E feltételnek az árutermelő gazdaságban tevékenykedők 13,1%-a 
(21.793 fő) tesz eleget. Az összes többi egyén nem tekinthető főfoglalkozá-
súnak. A törpegazdaságok méretüknél fogva nem biztosítják a megélhetést 
még a gazdálkodónak sem, nem hogy, idegen munkaerőt állandóan foglal-
koztatnának. 

Árutermelési célból tevékenykedő egyéni gazdaságok mellett jelentős 
szerepet kapnak a felesleget értékesítő gazdaságok is. Ezen kategóriát mint-
egy 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 élet-
kor jellemzi. A családi munkaerő 57,3%-ának nincs a mezőgazdaságon kívül 
más jövedelemforrása. Őstermelői, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelke-
zők száma 376.130 fő (57%). A 660.097 fő 302.400 gazdaságban tevékeny-
kedik, 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 fo-
lyamán élethivatásszerűen folytatják a gazdálkodást. 
A gazdaságok jövedelemszerző tevékenységét mutatja 2000-ben a 22. táblá-
zat. 



 

22. táblázat 
Gazdaságon kívüli jövedelemszerző tevékenység (fő) 
 

Gazdaságokon 
kívüli jövedelmező 

tevékenység 

Összesen 
 

Saját fogy. 
termelő 

Felesleget 
értékesítő 

Árutermelő Szolgálta-
tást nyújtó 

Nincs 1.122.196 654.095 377.945 88.314 2.366 
Van, főfoglalkozású    775.227 446.968 256.254 70.812 1.706 
Van, nem főfoglal-
kozású 

     49.567   30.362   14.278   3.799   184 

Vegyes      35.688   20.895   11.620   2.935   146 
Összesen 1.982.679 1.152.320 660.097 165.860 4.402 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A számok alapján azt mondhatnánk, hogy valamennyi kategóriát te-
kintve igen magas azon családtagok aránya, akiknek csak mezőgazdasági 
tevékenységből származik jövedelme, ugyanakkor a mezőgazdaságban eltöl-
tött munkaidő nem teszi lehetővé a megélhetését. 

Az ellentmondást az okozza, hogy igen magas az eltartottak aránya, 
akik ugyan részt vesznek a mezőgazdasági tevékenységben, de azon kívül 
más pénzforrással nem rendelkeznek. Pontosan 1.122.196 főnek nincs más 
jövedelemforrása, de közülük csak 72.611 fő dolgozik többet 225 napnál. Ez 
azt jelenti, hogy a gazdaságok nem olyan méretűek, melyek folyamatos mun-
kát biztosítanának a gazdálkodók számára.  
 
A saját fogyasztásra termelő gazdaságok 

Ezen gazdaságokban a legmagasabb a nyugdíjasok aránya (40,9%), te-
hát itt a legmagasabb az átlagéletkor. Itt a legalacsonyabb a közép-vagy fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is. Az őstermelői, illetve egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező gazdálkodók aránya 19,3%. Kiváltják 
legalább az őstermelői igazolványt, ha az az adózás szempontjából kedvező. 
 
A főként mezőgazdasági szolgáltatást nyújtók  

Ide tartoznak legkevesebben, viszont itt a legmagasabb azoknak az ará-
nya, akiknek a mezőgazdaságon kívül nincs más jövedelemszerző tevékeny-
sége, 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 főfoglalkozású. A gazdálkodók iskolai 
végzettségére vonatkozó adatait a 23. táblázat tartalmazza. 
 
 
 
 



 
 

23. táblázat 
A gazdálkodók iskolai végzettség szerinti megoszlása 2000-ben (%) 
 

Iskolai vég-
zettség 

Saját fo-
gyasztásra 
termelő 

Felesleget 
értékesítő 

Árutermelő Szolgáltatást 
nyújtó 

Alapfokú sincs 43,1 33,1 31,6 35,5 
Alapfokú 53,0 59,7 55,3 49,3 
Középfokú   3,3   5,7   8,2 11,7 
Felsőfokú    0,6   1,5   4,9   3,5 
Összesen  100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH adataiból saját szerkesztés 
 

Az egyéni gazdaságokat, valamint a családi munkaerőt vizsgálva min-
denképpen el kell különíteni azon családtagokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy 
nincs a mezőgazdaságon kívül más jövedelemforrásuk. Ez feltételezi azt, 
hogy aktívan közreműködnek a mezőgazdasági tevékenységben. Ezen állapot 
vizsgálatára szolgál a 24. táblázat.  
 
24. táblázat 
A gazdaságon kívüli jövedelemszerzés jelentősége az egyéni gazdaságok-
ban (fő) 
 

Árutermelő Felesleget érté-
kesítők 

Saját fogyasz-
tásra termel 

Szolgáltatást 
nyújtók 

Gazdaságon 
kívüli jöve-
delemszerző 
tevékenység 

fő kieg. fő kieg. fő kieg. fő kieg. 

Nincs 17.261 71.053 36.564 341.381 18.157 635.938 629 1.737 
Van főfoglal-
kozásban 

3.661 67.151 7.324 248.930 4.732 442.236 279 1.427 

Van nem 
főfoglalkozás-
ban 

484 3.315 1.050 13.228 669 29.693   22   162 

Vegyes  387 2.548 936 10.684 508 20.387   28   118 
Összesen 21.793 144.067 45.874 614.223 24.066 1.128.254 958 3.444 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

Az EU ajánlása alapján főfoglalkozásúnak tekinthető az 1.982.679 
főből 92.691 fő, azaz a mezőgazdasággal foglalkozóknak 4,7%-a. 
A főfoglalkozásúnak tekinthető családi munkaerő többsége valóban aktív 
keresőnek számít, ez 27.331 fő. Jelentős arányt képviselnek a nyugdíjasok is 
34,8%-kal. 
 
 



 

Összességében elmondható, hogy a mezőgazdasági tevékenység a vidéki 
lakosság életének természetes velejárója. Az egyéni gazdálkodás célja a 
jövedelem kiegészítés biztosítása. A gazdasági méret – az 
elaprózódottságból adódóan – a családnak nem biztosít önálló megélhe-
tést. Sok esetben még a gazdaság irányítójának is marad szabad kapaci-
tása, melyet bérmunka végzésére, illetve más tevékenység folytatására 
fordít.  

Jelenleg (2002) az összes – támogatás alapján – regisztrált egyéni gaz-
daság átlagos birtokmérete 9,3 ha (AKII adatai alapján), mely hagyományos 
termelési szerkezetet feltételezve nem biztosít még 1 főnek sem önálló meg-
élhetési forrást. Az egyéni gazdaságok közül a családi gazdaságok átlagos 
birtokmérete 53,4 ha, ők művelik meg a regisztrált gazdaságok által megmű-
velt összes terület (1746005ha) 39%-át. A családi gazdaságok mellett 30ha 
átlagos birtokmérettel az egyéni vállalkozók rendelkeznek. A regisztrált 
egyéni gazdálkodók közül az őstermelők 5 ha átlagos területen gazdálkodnak, 
ők az 1746005 ha 52%-án tevékenykednek.  

A KSH által összeírt gazdaságok mindössze 20%-a regisztrált a támo-
gatások alapján, itt az átlagos birtok nagyság 1 ha alatti. A vidéki lakosság 
esetén az alacsony birtokméret csak a jövedelem kiegészítését teszi lehetővé. 
A mezőgazdasági tevékenység folytatása, több esetben nem választás, 
hanem a megélhetés kényszere. Mindaddig, míg a vidéken élők más jö-
vedelemforrást nem találnak életminőségük javítása érdekében, addig 
meghatározó lesz az alacsony gazdasági mérettel rendelkezők aránya, 
méretüknél fogva a versenyhelyzetben kiszolgáltatottá válnak, és nem 
lesznek támogathatók. 
 



 
 

4.3. Az egyéni gazdálkodók jövedelem helyzetének elemzése 
 

Az egyéni gazdaságokat e fejezetben az általuk termelt jövedelem-
nagyság és az ezzel szorosan összefüggő adózás aspektusából vizsgálom. A 
komplex megítéléshez két külön adatforrást kellett megvizsgálnom, mivel a 
KSH nem gyűjt jövedelem adatokat, ugyanakkor az APEH pedig nem gyűjt 
információkat a gazdasági mérettel kapcsolatban. 
Először a rendelkezésre álló primer adatokból állítok össze egy országra jel-
lemző képet, de messzemenő következtetéseket ebből levonni nem lehet. 
Ezért egy reprezentatív felmérés alapján bemutatom az egyéni gazdaságok 
birtokstruktúráját és jövedelemviszonyát. 
 
4.3.1. Az adózási rendszer változásának bemutatása a ’80-as évektől nap-
jainkig 

A ’80-as évek végén a reformfolyamat részeként a magyar gazdaságban 
új adózási szabályokat alakítottak ki. A korábbi sokféle termelési, föld, vá-
ros– és községfejlesztési, forgalmi, valamint a mezőgazdaságban a felhalmo-
zási adók helyett az európai adórendszerrel konform, alapvetően három pillé-
ren nyugvó adórendszer lépett életbe. Általános rendszerként megjelent: 
 személyi jövedelemadó, 
 általános forgalmi adó, 
 vállalkozási nyereségadó. 

(PAPP 1991) 
Az új adórendszer különösen súlyosan érintette a munkaintenzív kultú-

rákkal foglalkozó nagyüzemeket, az élőmunkára épülő ipari és szolgáltató 
tevékenységet. A megemelkedett bérjárulékok miatt még az alacsonyabb 
szintű bér mellett is jelentős költségeket kellett beépíteni a termékek árába. 
Ezzel a mezőgazdaság jövedelmezősége tovább csökkent, ami gátat szabott a 
mezőgazdaságban tevékenykedők béremelésének. A mezőgazdasági tevé-
kenységet végzők e tevékenységükből származó jövedelmük után a személyi 
jövedelemadó vagy a társasági adótörvény szerint adózhattak, választásuktól 
és a vállalkozási formától függően. A személyi jövedelemadó rendszerében a 
mezőgazdasági tevékenység úgynevezett „nem önálló” tevékenység és „önál-
ló” tevékenység keretében végezhető. A „nem önálló” tevékenység kategóri-
ába tartozik a munkaviszony és az azzal egy tekintet alá eső más jogviszony, 
valamint a társas vállalkozás tagi jogviszonya. Az „önálló” tevékenység a 
mezőgazdasági szféra szempontjából három blokkra különíthető el a ’90-es 
évek elején, ezek a következők: 
 mezőgazdasági kistermelés, 
 mezőgazdasági egyéni vállalkozás, 
 az a mezőgazdasági tevékenység, amely nem tartozik az első két típus 

egyikébe sem. 



 

A személyi jövedelemadó törvény 1997 előtt mezőgazdasági kistermelőnek 
ismerte el azt a magánszemélyt, aki önálló tevékenység keretében a saját 
gazdaságában, a törvényben meghatározott tevékenységből szerzett jövedel-
met, és az éves árbevétele nem haladta meg a 2 millió Ft-ot. Tekintettel arra, 
hogy a saját gazdasághoz a föld tulajdonjoga nem volt feltétel, mezőgazdasá-
gi kistermelőnek számított a bérlő és haszonbérlő is. Ilyen esetben azonban a 
bérbeadó nem tekinthető kistermelőnek, rá az adózás szempontjából a bérbe-
adásra vonatkozó szabályok az irányadóak. Egyéni vállalkozó az a magán-
személy, akinek mezőgazdasági tevékenységéből származó évi árbevétele 
meghaladta a 2 millió Ft-ot. A társasági adó 1992. január elsejétől lépett a 
korábban alkalmazott vállalkozói nyereségadó helyébe. A társasági adó tör-
vény szerint adóznak a mezőgazdasági tevékenységet végző társas vállalko-
zások, továbbá a hatályos társasági adótörvény és személyi jövedelemadó 
törvény rendelkezései alapján 1994-től azon egyéni vállalkozók is, akik a 
társasági adótörvény hatálya alá átjelentkeztek. Ha a magánszemély az egyé-
ni vállalkozási tevékenységének megkezdése időpontjában a társasági adó 
hatálya alá bejelentkezett, az egyéni vállalkozói tevékenységének kezdő idő-
pontjától a társasági adó alanya. A jövedelem - és vagyonszerzésre irányuló, 
vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységet folytató vállalkozót társasági 
adókötelezettség terhelte. 1997-től az egyéni vállalkozók adózás szempont-
jából csak és kizárólag a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tar-
tozhatnak. Rájuk a társasági adótörvény és számviteli törvény nem vo-
natkozik.  

1997 előtt a mezőgazdasági kistermelő e tevékenységéből származó jö-
vedelmének megállapítására háromféle mód közül választhatott. Ezek az 
alábbiak: 
1. 1 millió Ft bevételig adómentesség illette meg a mezőgazdasági kisterme-

lőt, még adóbevallást sem kellett készítenie. Ez családtagok között szét-
osztva is érvényes volt, korhatár nélkül. 

2. A gazdálkodó a kistermelésből származó bevételének 90%-át tekinthette 
jövedelemnek, ebben az esetben a 10%-os költség vonatkozásában bi-
zonylatra nincs szükség. 

3. A jövedelmet a mezőgazdasági kistermelő a tételes költségelszámolás 
alkalmazásával is megállapíthatta, ennek során valamennyi elszámolt ki-
adásáról számlával kellett rendelkeznie. A mezőgazdasági kistermelőnek 
az adóév végén a bevallás elkészítésekor kellett eldöntenie, hogy melyik 
adózási módot választja. 

 
4.3.2. Európai Uniós jogharmonizáció az adózás területén 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdéseivel 1986-tól foglalkozott 
a politika. Ennek megfelelően a gazdaságban 1988-tól folyik a gazdaságirá-
nyítási rendszer liberalizálása, amely egyrészt a kormányzat szerepének meg-
változásával, másrészt a piacgazdaság intézményrendszerének kiépítésével 
jár együtt. (BORSZÉKI–MÉSZÁROS 1991/b) 



 
 

A csatlakozás igénye sok változtatást tesz szükségessé a gazdasági élet 
valamennyi területén. A csatlakozás feltételezi, hogy adórendszerünket is 
közelítjük az európai közösség tagállamaiban alkalmazott jogrendhez. Az 
Európai Unió adórendszeréhez történő közelítés első lépcsőfoka az 1988-ban 
bevezetett adóreform. (BORSZÉKI 1991) 

A mezőgazdasági termelés adózási feltételeiben az 1997-es év hozott 
gyökeres változást. A változtatás célja egy hatékonyan működő információs 
rendszer létrehozása, mely a mezőgazdaságban tevékenykedők jövedelem 
helyzetéről képes információt biztosítani. A mezőgazdasági kistermelés hely-
zetéről tiszta képet kell kialakítani ahhoz, hogy egyrészt az uniós elvárásnak 
megfeleljünk, másrészt a kormányzatnak is tisztában kell lennie a mezőgaz-
daság helyzetével. Az új regisztrációs rendszer bevezetésének oka, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal felmérései alapján csak megközelítő adatok 
álltak rendelkezésre a mezőgazdaságban tevékenykedőkről, de ezek az in-
formációk nem alkalmasak a jövedelemviszonyok jellemzésére. Ezért az 
1997-ben elindított változások elsődleges célja az információgyűjtés és 
helyzetfelmérés. A változást nem csupán az uniós csatlakozás feltételeihez 
való alkalmazkodás kényszere váltotta ki, hanem a belső tényezők is hozzájá-
rultak a nyilvántartási rendszer kiépítéséhez. A termelők a kedvezőtlen piaci, 
környezeti adottságok miatt támogatásra szorulnak, azonban a támogatásnak 
célzottnak kell lenni, csak így tudja befolyásolni a mezőgazdasági tevékeny-
séget folytatók helyzetét. A támogatásokról a kormányzat dönt, rendkívül 
fontos, hogy hová, milyen mértékű támogatást kell juttatni, melyek azok az 
ágazatok, amelyeket a piaci és természeti feltételeknek megfelelően érdemes 
támogatni és fejleszteni és melyek azok az ágazatok, amelyek támogatását 
szűkíteni kell. (BORSZÉKI – MÉSZÁROS 1991/b) 1997-ben a kormány 
gazdaságpolitikája a versenyképes családi gazdaságok kialakítása mellett 
foglalt állást a nagyüzemekkel szemben. Elemi szükséglet tehát a mezőgaz-
dasági kistermelők helyzetének ismerete, hogy támogatásukra, fejlesztésükre 
a megfelelő intézkedéseket meg lehessen tenni. Ez volt tehát az 1997. év leg-
főbb célja. Sajnos ez idáig csak ideológia a versenyképes családi gazdaság 
fogalma. 

A változás első lépéseként bevezették – a történelemben már nem 
először – az őstermelői igazolványt. Az igazolvány bevezetése elsősorban 
a termelők védelmét, a piaci visszaélések csökkentését volt hivatott előse-
gíteni. Úgy vélték a törvényalkotók, hogy ezzel az újítással elkerülhetőek a 
kompenzációs felárral kapcsolatos visszaélések. A várakozások azonban saj-
nos nem teljesültek, a termelők fenntartással fogadták az igazolvány kiváltá-
sát és a regisztrációs folyamatot. Attól tartottak, hogy jelentős adó és nyilván-
tartási terheket akarnak rájuk kivetni. Az egyéni őstermelői igazolvány mel-
lett megjelent a közös őstermelői igazolvány is. Az őstermelő közeli hozzá-
tartozójával, akivel közös háztartásban él, közös őstermelői igazolványt is 
kiválthat, ebben az esetben minden egyes családtagnak azonos adózási módot 



 

kell választania az őstermelői jövedelem megállapításakor. Közös őstermelői 
igazolvány kiváltása esetében az őstermelőnek a bevételét, a bevételszerzés-
sel kapcsolatos költségeket a közösen elért összes bevételnek, összes költség-
nek, a családtagok számával történő elosztásával kell megállapítania. Az ős-
termelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell 
eleget tenniük adókötelezettségüknek. Az előző évek gyakorlatához képest a 
mezőgazdasági őstermelő kategóriát életkorhoz kötötték. Mezőgazdasági 
őstermelő az a 16. életévét betöltő nem egyéni vállalkozó, aki saját gaz-
daságában a törvényben felsorolt termékek előállítására irányuló tevé-
kenységet végez, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendel-
kezik. Az őstermelői igazolvány kiváltásakor kell nyilatkozni, hogy milyen 
adózási módot választ. Ez jelentős problémát jelentett a gazdálkodóknak, 
nem tudtak eligazodni a jog rejtelmeiben, ezért sokan rossz adózási formát 
választottak, ami csak a következő év elején derült ki, amikor az adóbevallást 
el kellett készíteni. A szinte tömegessé váló probléma miatt 1997-ben az 
APEH engedélyezte az évközi adózási mód változtatását. Az 1997-es évet 
megelőzően a mezőgazdasági kistermelő élhetett azzal a lehetőséggel, hogy 
ha éves árbevétele egy főre vetítve (nem volt életkorhoz kötve) nem haladta 
meg az 1 millió Ft-ot, akkor nem fizetett adót, azonban feltétel volt a bevételi 
nyilvántartás vezetése, de a bevételi nyilvántartást nem szabályozták. Ezzel 
szemben most az őstermelői igazolvány betétlapja szolgál a növénytermesz-
tésből, illetve állattenyésztésből származó bevétel regisztrálására és összesí-
tésére. Az árbevétel rögzítése alapvető fontosságú, mivel ez dönti el, hogy 
melyik őstermelő kistermelő. Ha az őstermelőnek a mezőgazdasági tevékeny-
ségéből az adóévben elért bevétele a 4 millió Ft-ot nem haladta meg, akkor 
mezőgazdasági kistermelőnek tekinthető. Az adózási mód választásánál is a 
bevétel összege az irányadó, ugyanis az a mezőgazdasági őstermelő, akinek 
éves árbevétele nem haladja meg a fent említett 4 millió Ft-ot, az átalányadó-
zást is választhatta. 2002-től lépett életbe a családi gazdálkodó fogalma, az 
árbevétel határa esetükben 6 millió Ft-ra egészült ki. Ha az átalányadózás 
feltételeinek valamilyen oknál fogva nem felel meg a gazdálkodó, úgy a me-
zőgazdasági őstermelésből származó jövedelmének megállapítására az általá-
nos szabályokat kell alkalmazni. A bevétel nagyságától függ, hogy kell-e 
adóbevallást készítenie az őstermelőnek, vagy sem. Az adómentesség akkor 
vehető igénybe, ha az éves árbevétele a 250.000 Ft-ot nem haladja meg, ek-
kor még adóbevallást sem kell beadni. Akinek ennél nagyobb az árbevétele, 
ott már meg kell fontolnia, hogy milyen adózási módot is válasszon. Tehát 
valójában az őstermelői igazolvány kiváltása az adózási mód kiválasztására 
redukálódott. A fő kérdés az lett, mikor jár legjobban az őstermelő. A terme-
lők igyekeznek elkerülni minden fizetési kötelezettséget, ami érthető is, csak 
éppen a fő cél nem valósult meg, vagyis nem sikerült megfelelő képet kiala-
kítani a kistermelő jövedelmi helyzetéről, ezt támasztják alá a következők. 
Az adózási mód választásánál az őstermelő mérlegeli, hogy milyen nyilván-
tartási kötelezettségnek akar megfelelni, illetve a bevételével szemben felme-



 
 

rült költségeit hogyan tudja elszámolni. Ennek függvényében az alábbi három 
mód közül választhat:  
 
1. Átalányadó választása 

Ezt az adózási módot az a kistermelő választhatja, akinek a mezőgazda-
sági tevékenységből származó bevétele a 4 millió Ft-ot nem haladja meg, 
(családi gazdálkodónál 6 millió Ft). Átalányadó választása esetén csak a be-
vételeket kell nyilvántartani, mivel a költségek tételes elszámolására a tör-
vény nem ad lehetőséget. A személyi jövedelemadó törvény a tevékenységgel 
kapcsolatban a bevétellel szemben egy vélelmezett költséghányadot állapít 
meg. Állati eredetű termék esetén a bevétel 6%-a számít jövedelemnek, a 
növényi termék esetén a bevétel 15%-át kell jövedelemnek tekinteni. A szá-
mított jövedelem adóját negyedévente adóelőleg fizetési kötelezettség formá-
jában teljesíti az őstermelő. Az adózási mód előnye, hogy a termelőnek nem 
kell a bevételi nyilvántartáson túl más nyilvántartást vezetnie. A bevétel nyil-
vántartására az őstermelői igazolvány betétlapja szolgál. 

Az átalányadózó őstermelő a számított jövedelmet az alábbi adótábla 
megfelelő sorába sorolja be és határozza meg adófizetési kötelezettségét: 
0 - 200.000 Ft   →       12,5% 
200.001 Ft – 600.000 Ft →       25% 
600.001 Ft – 800.000 Ft →       30% 
800.001 Ft -   →           35% 
 

Az átalányadót választó kistermelő bevételét képezi a vissza nem térí-
tendő támogatás, de ugyanakkor költség elszámolására nincs lehetőség. Az 
átalányadózó kistermelő a számított adóból nem vehet igénybe adóked-
vezményt.  
Az átalányadózó őstermelő százalékos egészségügyi hozzájárulást köteles 
fizetni, ha árbevétele a 250.000 Ft-ot meghaladta. A járulék mértéke az áta-
lányadó 25%-a. Az átalányadó választása a nyilvántartás vezetésében mutat-
hat könnyebbséget, viszont biztos, hogy a kistermelő bevételéből keletkezik 
adóköteles jövedelem és így adófizetési kötelezettség. Ha az árbevétel őster-
melőként a 250.000 Ft-ot nem haladja meg, nem kell adóbevallást adni, itt 
sem keletkezik sem adó, sem pedig egészségügyi járulék fizetési kötelezett-
ség. Ebből a megfontolásból kiindulva, egy család több igazolvánnyal is ren-
delkezik, hogy legálisan elkerülje az adófizetési kötelezettséget. 
Az őstermelői igazolvány kiváltása mindenképpen szükséges, ha felvásár-
lónak történik az értékesítés. Ennek magyarázata, hogy ha a termelő terméket 
értékesít és nincs érvényes őstermelői igazolványa, akkor a kifizető adóelőle-
get von le az ellenértékből. Ennek mértéke állati termék esetén 4%, növényi 
termék esetén 12%. A másik nagyon fontos érv, amely az igazolvány kiváltá-
sa mellett szól, a támogatásra való jogosultság igazolása. (Az APEH által 



 

rendelkezésre bocsátott adatokat az őstermelők által választott adózási mód 
tekintetében a 4. melléklet tartalmazza.) 
Az őstermelők számának – választott adózási mód szerinti – alakulását tar-
talmazza a 25. táblázat. 
 
25. táblázat 
Az APEH által regisztrált őstermelők megoszlása adózási mód szerint (fő) 

 

Adózási mód 1998 1999 2000 
Tételes költségelszámolás 378.903    433.510    476.726 
10%-os költséghányad       486          569          624 
Átalányadózás 519.972    584.493    630.200 
Összesen 899.361 1.018.572 1.107.550 

Forrás: APEH adatbázis alapján saját feldolgozás 
 

Az országos adatok alapján elmondható, hogy az átalányadót több mint 
félmillió őstermelő választja adózási módként, függetlenül attól, hogy ez biz-
tos adófizetési kötelezettséggel jár. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az árbe-
vétel meghaladja a 250.000 Ft-ot, így valójában sor kerül már a bevétel első 
forintjából adófizetési kötelezettségre. Ezt bizonyítja a 26. táblázat. 
 
26. táblázat 
Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem alakulása 
 

1998 1999 2000 Megnevezés 
fő MFt fő MFt fő MFt 

Mezőgazdasági tevékeny-
ségből jövedelmet bevallók 

14.505 3.376    8.634 2.138    9.613 2.496 

Átalányadózó őstermelők 41.929 5.034 37.455 4.891 36.555 5.501 
Forrás: APEH adatbázis alapján saját feldolgozás 
 
Az átalányadózási módot választók közül 1998-ban 8%, 1999-ben 6,4%, 
2000-ben 5,8% vallott be jövedelmet és ezzel kapcsolatban tett eleget adóelő-
leg és adófizetési kötelezettségének. Az igazolvány bevezetése óta azonban 
létszámuk folyamatosan csökken. Egy átalányadót fizető őstermelőre 1998-
ban átlagosan 120.060 Ft jövedelem jut. 
 
Átalányadózó őstermelők bevétel kalkulációja 

Itt arra keresem a választ, hogy az APEH által rendelkezésemre bocsá-
tott alapadatokból hogyan tudom megállapítani a termelők átlagos bevételét. 
A számításnál abból indultam ki, hogy egy átalányadózó kistermelő 120.060 
Ft jövedelmet tud elérni egy év alatt. Kérdésként merült fel, hogy ezen jöve-
delmet mekkora árbevétellel tudja biztosítani, ha csak növénytermesztéssel, 
illetve ha csak állattenyésztéssel foglalkozik. Mivel a termelési szerkezetben 
meghatározó a vegyes gazdálkodás, erre vonatkozóan az elért átlagos jöve-



 
 

delmet egyenlő arányban osztottam meg a növényi és állati termékek között. 
A kalkuláció alapfeltétele, hogy adózás szempontjából az állati termék érté-
kesítésből származó bevételnek az elismert jövedelemtartalma 6%-nak, nö-
vényi termék esetén pedig ez 15%-nak felel meg. Átalányadózó őstermelők 
átlagos bevételének alakulását a 27. táblázat mutatja. 
 
27. táblázat 
Átalányadózó őstermelők kalkulált átlagos bevétele (Ft) 
 

Tevékenység megnevezése 1998 1999 2000 
Csak állati termékek érté-
kesítése 

2.001.000 2.176.383 2.508.100 

Csak növényi termékek 
értékesítése 

   800.400    870.553 1.003.240 

50–50% arányú termék 
értékesítés 

1.400.700 1.523.480 1.755.670 

Forrás: APEH adatok alapján saját számítás 
 
2. Diktált jövedelemhányad alkalmazása 

Ezen adózási mód esetén az őstermelő a bevételeivel szemben igazoltan 
a törvény által elismert számla nélküli költséget számol el. Az elismert költ-
ség a bevétel 10%-a. A 90%-os jövedelem a személyi jövedelemadó törvény 
szerint összevont jövedelemnek számít, vagyis az őstermelő év végén a sávo-
san progresszív adótábla alapján állapítja meg adófizetési kötelezettségét. 
Ezen adózási mód esetén szintén a bevételek nyilvántartására van szükség. 
Év végén a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem adójából 
100.000 Ft adókedvezmény vehető igénybe. Az APEH regisztráció szerint 
ezen adózási módot választják legkevesebben, a jelentős adókedvezmény 
miatt azonban ezen adózási módot választó őstermelők száma folyamato-
san nő.  
 
3. Tételes költségelszámolás alkalmazása 

Az őstermelő ezen adózási mód választása esetén az árbevétel nagyságá-
tól függően tehet eleget adóbevallási és adófizetési kötelezettségének. Abban 
az esetben, ha az őstermelői árbevétel az 1.500 eFt-ot, 2001-től a 2.000 eFt-ot 
nem haladja meg és a termelő rendelkezik a bevétel 20%-ának megfelelő 
számlával igazolt költséggel, akkor egyszerűsített adóbevallást nyújthat be az 
adóhatóság felé, miközben adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. Előfor-
dulhat, hogy a támogatásokkal együtt meghaladja a bevétel a 2.000 eFt-ot, 
ebben az esetben az adózót teljes adóbevallási kötelezettség terheli. Az ős-
termelő azonban a bevétellel szemben költségeket számolhat el. A költsége-
ket számlával kell igazolni, azonban a bevétel 40%-ának megfelelő összeg 
költségátalány címén igazolás nélkül leírható.  



2001-ben ez a költséghányad maximum 1.200 eFt volt, 2002-ben a ma-
ximális értéket nem írtak elő. Az őstermelő 50 eFt feletti egyedi eszközök 
elszámolására az értékcsökkenést alkalmazhatja. Ezen túlmenően az év végi 
veszteség elhatárolására is lehetősége van. 2002-ben a tevékenység megkez-
désének adóévében és az azt követő három adóévben keletkezett veszteséget 
az ötödik adóévet követően is elszámolhatja tetszés szerinti megosztásban. A 
mezőgazdasági bevételből megállapított jövedelem – feltéve ha képződött – a 
sávosan progresszív adótábla szerint adózik és a számított adójából 100 eFt 
adókedvezmény igénybe vehető. Év végén kell eleget tenni egészségügyi 
hozzájárulás fizetési kötelezettségnek, ami a bevétel 5%-ának a 15%-át jelen-
ti. 
Az APEH országos adatai alapján elmondható (adatok 4. mellékletben), 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 ke-
vesebb adófizetési kötelezettség okoz. Sajnos az átalányadó estén megálla-
pított vélelmezett jövedelemhányadon az elmúlt évben semmit nem korrigál-
tak 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 ösz-
szegekben tapasztalható eltéréseket az egyes adózási módokat vizsgálva, ezt 
lehet a 12. ábrán nyomon követni. 
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12. ábra 

Egy őstermelőre jutó jövedelem nagysága és változása az adózási mód 
függvényében (eFt/fő) 

Forrás: APEH adatai alapján saját szerkesztés 

 



 
 

A többféle adózási mód közül szabadon választhat a termelő, ám az 
adózási módok eltérő adóköteles jövedelem megállapításához vezetnek, ami 
vizsgálatom szempontjából hátrányos. A tételes költségelszámolás vonatko-
zásában külön vizsgáltam az aktív népességet, illetve a nyugdíjas őstermelő-
ket. Ezen bontás alkalmazására az átalányadónál nem volt lehetőségem. 

Az adatok alapján elmondható, hogy az őstermelő tevékenységének jel-
lege az adózási módtól független. Ugyanazon tevékenység többféle adózási 
mód alapján adózhat, mert alkalmazási kényszer az egyes módokra nincs. Így 
állhat elő a tételes költségelszámolást választó őstermelő és az átalány-
adózó kistermelő jelentősen eltérő átlagjövedelmet vall be.  

A nyugdíjas jövedelembevallók száma 1999-re 48%-os csökkenést mu-
tat, miközben az egy főre jutó átlagjövedelem 8,5%-os növekedése követke-
zett be.  

A csökkenés oka, hogy azok az őstermelők, akik 1998-ban jövedelmet 
vallottak be, de adófizetési kötelezettségük a 100.000 Ft-os adókedvezmény 
miatt nem keletkezett, a következő évben egyszerűsített adóbevallást nyújta-
nak be és nem vallanak be jövedelmet. Itt nem bevételcsökkenésről van szó, 
hanem egy egyszerűbb adóbevallási kötelezettség megvalósításáról. Ezen 
lehetőséggel 1999-től lehetett élni. 

A továbbiakban olyan kalkulációt végzek, melynek eredményeként 
megkapom, hogy mennyivel lenne több az átalányadózó őstermelők adó-
fizetési kötelezettsége, ha olyan átlagos jövedelmet vallanának be, mint a 
tételes költség elszámolást választó őstermelők. 
Az adóhivatal az őstermelők által befizetett adó összegének nagyságáról nem 
szolgáltatott információt, ezért alapadatokból készítettem kalkulációt arra 
vonatkozólag. A számításnál figyelembe vettem azon alapadatokat, melyek a 
különböző adózási módokkal kapcsolatban rendelkezésemre álltak. A kalku-
láció célja bemutatni, hogy az adózás módja milyen arányban befolyásolhatja 
a lehetséges adóbevételt. Átalányadózó őstermelők esetén az adó bevallása és 
megfizetése a 250 eFt (2003-tól 400eft) feletti bevételnél elkerülhetetlen. 
Ugyanakkor a tételes költségelszámolást választók esetén a törvény lehetősé-
get biztosít akár a bevétel teljes költségesítésére, ezért az őstermelők jövede-
lem helyzetét nem lehet reálisan átlátni. 
Adóbevétel kalkuláció átalányadó esetén 

1998-ban az átlagos jövedelem 120.060 Ft, ami a lineáris adóttábla első 
adókulcsa alapján adózik, vagyis 12,5%-kal. Tehát, ha feltételezem, hogy 
ezzel az átlagos jövedelemmel számolok, akkor 1998-ban 629,3 MFt adóbe-
vétel származott volna őstermelésből. 1999-ben 611,4 MFt, 2000-ben 687,6 
MFt bevétel keletkezett volna a költségvetésnek őstermelői adóbefizetés jog-
címként. 



 

Adóbevétel kalkuláció tételes költségelszámolás esetén 
Tételes költségelszámolás esetén a mezőgazdasági tevékenységből 

származó jövedelem összevonandó jövedelemnek számít, a számított adóból 
100.000 Ft adókedvezmény vehető igénybe. 1998-ban egy főre átlagosan 
241.000 Ft, 1999-ben 253.621 Ft, 2000-ben 262.845 Ft volt a bevallott egy 
főre eső jövedelem, ezek után viszont a jelentős adókedvezmény miatt csak 
minimális adóbevétele keletkezik a költségvetésnek, annak ellenére, hogy 
magasabb a bevallott átlagos jövedelem. A 28. táblázat tartalmaz egy kalku-
lált adóbevételt arra vonatkozólag, hogy mennyi adót fizettek volna a tételes 
költségelszámolást választó őstermelők, ha az átalányadózás szabályai szerint 
adóztak volna. 
 
28. táblázat 
Az őstermelők bevételéből származó kalkulált adóbevétel adózási mód 
szerint (MFt) 
 

Megnevezés 1998 1999 2000 
Adóbevétel átalány adó esetén 623,9 611,4 687,6 
Adóbevétel tételes 
költségelszá-molás esetén 

675,2 427,6 499,2 

Adókedvezmény 1450,5 863,4 961,3 
Fiktív adóbevétel   422,0 267,3 312,0 

Forrás: APEH adatai alapján saját számítás 
 

A fiktív adóbevétel a termelők adómegtakarítását fejezi ki, mely a 
választott adózási mód függvénye. 
Az átalányadózó őstermelő 1998-ban átlagosan 120.060 Ft jövedelmet vallott 
be, ugyanezen évben a tételes költségelszámolást választó bevallott jövedel-
me 241.000 Ft. Ha a tételes költségelszámolást alkalmazó is az átalányadó 
szabályai szerint adózna, akkor abból a költségvetésnek jelentős többletbevé-
tele származna. Az adózási mód választása ugyanis nem tevékenység, ha-
nem árbevétel függő. Ezen megállapítást az alábbi számítás igazolja.  

Vizsgáltam, hogy mennyivel változna meg a tételes költségelszámolást 
választó őstermelők adófizetési kötelezettsége, ha az általuk bevallott jövede-
lemre nem a tételes költségelszámolás szabályait, hanem az átalányadózás 
szabályait alkalmaznák.  

1998-ban a tételes költségelszámolást választók által bevallott jövede-
lem 3.376 MFt. Ezen jövedelem a legkisebb átalányadókulccsal számítva is 
(12,5%) 422 MFt többlet adóbevételt jelent, itt azonban érdemes figyelembe 
venni, hogy átlagosan egy főre több mint 200.000 Ft jövedelem jut, ez pedig 
az SZJA törvény szerint már a magasabb adókulcs alá tartozik. Ha a 25%-os 
adókulcs alapján számolunk, az adóbevétel 844 MFt lesz. Az egy főre jutó 
adófizetési kötelezettség így 58.187 Ft. E helyett 1998-ban azonban átalány-
adózó őstermelőre csak 15.008 Ft adókötelezettség jut! 



 
 

1999-ben a tételes költségelszámolást választók 2138 MFt jövedelmet 
vallottak be. Egy őstermelőre 253.621 Ft jövedelem jut. Az összes lehetséges 
adóbevétel (2.138 Ft x 0,25) 534, 5 MFt. Egy főre jutó adófizetés 61.906 Ft. 
A lehetséges adóbevétel 624 MFt. Egy főre 64.912 Ft adófizetési kötelezett-
ség jutna az átalányadó szabályai alapján. 

A három vizsgált év alatt összesen 2.002,5 MFt adóbevétel keletkezhe-
tett volna, de nem keletkezett semmi, mivel a tételes költségelszámolást vá-
lasztó őstermelő 100.000 Ft adókedvezményt vehetett igénybe. Miközben 
tehát a tételes költségelszámolást választók az adókedvezmény miatt nem 
fizetnek adót, ugyanakkor az átalányadózó termelőnél ezt nem lehet elkerül-
ni, csak csökkenteni lehet az adófizetési kötelezettséget. Ezt pedig úgy lehet 
elérni, hogy kevesebb jövedelem keletkezik egy őstermelőre vonatkozóan. Ez 
pedig úgy érhető el, hogy egy családban többen is kiváltják az igazolványt, 
ezzel csökkentve az egy főre jutó adóbevételt és jövedelmet. Ezen megállapí-
tást bizonyítják az alábbi számadatok.  

1998-ban egy őstermelőre 120.060 Ft jövedelem jut, tételes költségel-
számolás alkalmazása esetén ez 240.000 Ft. Az eltérés igen jelentős, pedig 
ugyanazon tevékenységről van szó. Ha ezen átalányadózó őstermelő a 
240.000 Ft-os átlagos jövedelmet vallott volna be, akkor a 15.008 Ft adófize-
tési kötelezettség helyett 60.000 Ft adókötelezettségnek kellett volna eleget 
tennie. Az átalányadózó őstermelők arra törekednek, hogy minél kevesebb 
jövedelem jussot egy főre a családban. Ezt bizonyítja, hogy 1998-ban a téte-
les költségelszámolást választók száma 14505 fő, az átalányadózást választók 
41929 fő. A számításaim és az APEH adatai alapján elmondható, hogy az 
1997-ben újra bevezetett őstermelő, kistermelő fogalom nem tette átláthatób-
bá a mezőgazdasági termelők jövedelemhelyzetét. A termelőket regisztrálták 
az őstermelői igazolvány kiváltása során, ez azonban nem gazdaságonként, 
hanem egyénenként történt, így a gazdaságok jövedelemtermelő képességéről 
1997-től sem kaptunk reális képet, hiszen az őstermelők az általuk választott 
adózási módtól teszik függővé a jövedelem bevallását.  
A termelőket nem az adójogszabályok szigorításával kellene ösztönözni 
az adatszolgáltatásra, hanem azt a támogatások egyik igénybevételi felté-
teleként lehetne meghatározni. A személyi jövedelemadó törvény 1999-től 
vezette be a 0053-10/A-B elnevezésű nyomtatványát, melyet az őstermelői 
tevékenységből jövedelmet elérőknek kell kitölteniük. Ezen nyomtatványo-
kon lehet nyomon követni, hogy a tételes költségelszámolást választó őster-
melő esetén milyen költségek kerülnek elszámolásra, és hogy valóban sem-
milyen adófizetési kötelezettségre nem került sor ezen években. 

Az őstermelők jövedelem helyzetének elemzésére az adóbevallásokon 
keresztül igen korlátozottan van lehetőség. A bevétel és költség viszonyok 
elemzésére csak a tételes költség elszámolást választók esetében van mód, az 
ehhez kapcsolódó adatokat 29. táblázat tartalmazza.  

 



 

29. táblázat 
Jövedelemképződés a tételes költségelszámolás és diktált jövedelem-
hányad alapján adózó őstermelőknél (eFt) 
 

Megnevezés 1999 2000 
Bevétel összege 50.456.737 67.370.089 
Csökkent munkaképességű alkalmazott után 
ig. kedvezmény 

12 120 

Volt munkanélküli, szakképző isk. alk. ese-
tén levont TB járulék 

877 908 

Tárgyi eszköz értékcsökkenésének leírása 1.381.957 1.956.667 
Nem anyagi javak értékcsökkenésének leírá-
sa 

37.664 10.145 

Költségként elszámolt bérleti-, lízingdíj ösz-
szege  

315.086 393.547 

Pénzintézeti hitelre kifizetett kamat, kezelési 
költség 

422.310 445.899 

Anyag, áru, félkésztermék, késztermék, be-
szerzési költsége 

23.731.943 31.184.400 

Kistermelői költség átalány összege 12.270.010 16.368.258 
Őstermelésből származó jövedelem 2.138.150 2.495.889 
Őstermeléssel kapcsolatos veszteség 2.003.611 2.391.868 

Forrás: APEH adatbázis 2002 
 

Ezen adatok 1999-ben 8634 fő, 2000-ben 9613 fő jövedelem-
viszonyának továbbrészletezését tartalmazzák, s lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy a jövedelmet elérő őstermelők költség és bevétel viszonyait megismer-
jük. Az őstermelők a felvásárlónak történő értékesítést szerepeltetik elsősor-
ban a bevételek között.  

1999-ben az őstermelők által bevallott bevétel 50.456.737 eFt. Ezen 
bevétel a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelőknél jelentkezett. 
Az átalányadózó termelőknél a bevétel 45.205.195 eFt. Tehát a két adózási 
mód közel azonos bevételt regisztrált. A közel azonos nagyságú bevétel vi-
szont teljesen más képet mutat. A tételes költségelszámolás esetén a bevételt 
bevallók közül 8634 főnél volt a tevékenység jövedelmező, az általuk beval-
lott összes jövedelem 2.138 MFt. Az őstermelésből származó bevétel azon-
ban nem minden esetben fedezi a felmerülő költségeket és így év végén vesz-
teség is keletkezhet. Ezen veszteséget azonban a következő évre tovább lehe-
tett vinni és ott a bevétellel szemben el lehetett számolni. Erre annak az ős-
termelőnek van lehetősége, aki a kistermelői költségátalányt nem vette 
igénybe. A tételes költségelszámolást és az átalányadózást választó ősterme-
lők jövedelembevallás szerinti megoszlást mutatja a 13. ábra. 
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13. ábra 

A tételes költségelszámolást és az átalányadózást választó őstermelők 
jövedelem bevallás szerinti megoszlása 

Forrás: APEH adatai alapján saját szerkesztés 
 

1999-ben a gazdák 2.003.611 eFt veszteséget kívántak az elkövetke-
zendő évre továbbvinni. Az 50456737 MFt bevételt azon őstermelők érték el, 
akik bevétele a tárgyévet illetően a 1,2 MFt-ot meghaladta. Ahol az ősterme-
lők, akik mindössze 1,2 MFt alatti regisztrált bevétellel rendelkeztek, egysze-
rűsített adóbevallást adtak be. Vagyis ez azt jelenti, hogy náluk nem keletke-
zett adóköteles jövedelem. Az 1,5 MFt-os bevételt elérők száma 33638 fő, 
közülük 8634 fő esetén keletkezik jövedelem, a többieknél a tevékenység 
veszteséges, vagy nullszaldós. Azon őstermelőknél, ahol nem keletkezett sem 
veszteség, sem nyereség, ott a költségek között a költségátalány elszámolása 
igen jelentős ennek teljes összege 12.270.010 eFt.  

1999-ben az átalányadózást 584493 kistermelő választotta közülük 
37455 fő vallott be jövedelmet. Őstermelők ezen adózási mód esetén akkor 
nyilatkoznak jövedelemről, ha az árbevételük a 250.000 Ft-ot meghaladja. 
Átlagosan az egy főre jutó bevétel 1.206.820 eFt. 1999-ben tehát az átlagos 
bevétel is igazolja, hogy ezen bevétel a legkisebb adókulcsal fog adózni. A 
termelők igyekeznek nem túllépni azt a bevételi határt, amin túlmenően már 
magasabb adókulccsal adózik bevételük. 2000-re vonatkozóan a bevétel jel-
legéről tudjuk, hogy a 49.171.324 eFt-ból 20.848.936 eFt állattenyésztésből 
származik.  

 
 



 

Az átlagos jövedelem ezért a következő:  
20848396 Ft x 0,06 = 1.250.904 eFt 
28322928 Ft x 0,15 = 4.248.439 eFt 
Összes jövedelem = 5.499.343 eFt/36555 fő = 150.440 Ft/fő 
Átlagos adófizetési kötelezettség = 18.805 Ft 

1998-ban adóbevallást benyújtó őstermelők között 2.389.672 eFt-nak 
megfelelő vissza nem térítendő támogatást osztottak ki. Ez a támogatási ösz-
szeg az 1,5 millió Ft-os árbevételt el nem érő tételes költségelszámolást vá-
lasztó őstermelőt nem érinti. 1999-ben a kijuttatott támogatási összeg 
3.022.096 eFt. A vállalkozók jövedelemviszonyainak jellemzéséhez a 30. 
táblázat szolgáltat adatokat. 
 
30. táblázat 
Mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozók jellemző adatai (eFt) 
 

Megnevezés 1996 1997 1998 1999 2000 
Összes árbevétel 51.527.336 74.900.990 86.530.220 89.492.896 110.118.282 
Bevallást benyúj-
tók száma 

16.784 17.132 16.806 14.999 14.588 

A vállalkozók által 
bevallott jövede-
lem 

2.533.944 1.133.362 4.681.294 4.034.245 4.929.441 

A vállalkozók által 
bevallott veszteség 

5.935.313 4.446.795 5.791.544 6.133.029 6.845.202 

A vállalkozók által 
bevallott összes 
költség 

54.913.982 74.767.741 87.636.293 91.592.429 112.024.440 

A foglalkoztatottak 
száma 

n.a. 5.163 7.149 … 6.596 

Az egyéni vállal-
kozók által igé-
nyelt támogatás 

2.531.724 3.222.301 5.536.165 6.071.093 7.563.794 

Támogatás a bevé-
tel százalékában 
(%) 

4,9 4,3 6,4 6,8 6,9 

Forrás: APEH adatbázis 2002 
 

Mezőgazdasági tevékenységet 1997-ben 17132 vállalkozó végzett, 
számuk azonban a következő években jelentős csökkenést mutat, ennek oka, 
hogy több vállalkozó az őstermelőre vonatkozó kedvezőbb adózási mód miatt 
feladta egyéni vállalkozását és őstermelőként tevékenykedik tovább. A 30. 
táblázat adataiból a támogatások nagyságát emelném ki, amely a bevétel 
nagyságához képest folyamatos növekedést mutat. A támogatások egyre na-
gyobb arányt képviselnek az árbevétel nagyságához viszonyítva. Az összes 
bevétel 1999-ben 139.949,6 MFt, 2000-ben pedig 177488,3 MFt.  

Az egyéni gazdaságok többsége őstermelőként működik, azonban 
ők kevesebb bevételt vallanak be. Az egyéni vállalkozóknak a szigorúbb 
adóbevallási és nyilvántartási kötelezettségük miatt a valós bevételt kell 



a bevallásban szerepeltetniük. Értékesítésüket számlaadás kíséri. Ennek 
fejében a vállalkozók viszont az adóbevallásuk alapján több támoga-
táshoz jutottak.  
A mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel megoszlását mutatja a 
14. és a 15. ábra. 
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egyéni vállalkozó
őstermelői bevétel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. ábra 

Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel megoszlása 
1999-ben 

Forrás: APEH adatai alapján saját szerkesztés 
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15. ábra 
Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel megoszlása 

2000-ben 
Forrás: APEH adatai alapján saját szerkesztés 

 

 
 



A mezőgazdasági támogatások összegének alakulását mutatja a 31. táblázat. 
 

31. táblázat 
Az egyéni gazdaságokba áramló támogatás (eFt) 
 

Megnevezés 1999 2000 
Mezőgazdasági őstermelő 2.389.672    3.022.095 
Egyéni vállalkozó 6.071.093    7.563.794 
Összesen 8.460.765 10.585.890 

Forrás: APEH adatbázis alapján saját szerkesztés 
 

Mezőgazdasági őstermelők esetén 1999-ben a támogatási összeg a 
bevétel 4,7%, 2000-ben ez 4,5%-ra csökkent. Az egyéni vállalkozóknál ez 
az arány nagyobb, mert nagyobb bevételt vallanak be, és feltehetően na-
gyobb gazdaságban tevékenykednek, mint az őstermelők. 
1996-tól a vállalkozói jövedelem, a veszteség valamint a támogatások alaku-
lását mutatja a 16. ábra. 
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16. ábra 
A mezőgazdasági vállalkozók jövedelmének és a támogatások összegének 

alakulása (eFt) 
Forrás: APEH adatok alapján saját szerkesztés 

 
Az egyéni vállalkozók között vannak, akik jövedelmezően gazdál-

kodnak, vannak viszont olyanok is akik jelentős veszteségek árán tudják te-
vékenységüket folytatni. A 30. táblázat alapján – ahol az összes árbevételt és 
az összes kiadást viszonyítjuk egymáshoz – azt látjuk, hogy az ágazat egyet-
len év kivételével a jelentős támogatás ellenére is veszteséges. A támogatást 
tehát nem fejlesztési célra fordították hanem a veszteségek kompenzálására, 
így a támogatás leginkább az adott struktúra konzerválására szolgál, a jelen-
legi támogatási összegek és az alacsony jövedelmezőség miatt nehéz a struk-
turális változást elősegíteni. 

 



 
 

 
4.4. Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának értékelése 
 

A vizsgált megye az észak-alföldi régióhoz tartozik. A régióba Hajdú-
Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is beletartozik. Területét a sík fel-
színforma jellemzi, a talajadottságok azonban igen változatosak, a térségben 
a legkedvezőbb talajtípus csernozjom. Éghajlata szélsőséges, országos vi-
szonylatban itt a legnagyobb a hőmérsékleti ingadozás. Az ide érkező lég-
áramlatok többnyire száraz, derült időjárást, egyenlőtlen csapadékeloszlást 
idéznek elő, gyakori az aszály. A terület fő vízgyűjtője a Tisza és a Zagyva. 

Az Észak-Alföldön a termőterület 1,2 millió ha, ennek 85%-a mező-
gazdasági terület. Ezen terület 35%-a Jász-Nagykun-Szolnok megyében ta-
lálható. A megyében a szántó aránya kiemelkedő, mintegy 78%, a szántóföld 
általában jól megművelhető, a szántó hektáronkénti átlagos aranykorona érté-
ke 19. A termőterület 40%-át egyéni gazdaságok, 60%-át gazdasági társasá-
gok művelik. 

A megyében összesen 410,7 ezer fő él, ebből mezőgazdasági tevé-
kenységet 96,4 ezer fő végez. Ezen kívül a gazdasághoz tartozók száma 
131,3 ezer fő. A KSH által az ÁMÖ keretében 103.150 háztartás került meg-
vizsgálásra, melyből 48.599 érte el a gazdasági méret kritériumait. A megyé-
ben 364 gazdálkodó szervezet végez mezőgazdasági tevékenységet. A me-
gyében található az ország egyéni gazdaságainak 5%-a. (KSH 2001) Az 
egyéni gazdaságok birtokszerkezeti megoszlását mutatja megyei és országos 
szinten a 32. táblázat. 
 
32. táblázat 
Egyéni gazdaságok megoszlása termőterület nagyság szerint 
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Megne-

vezés 

Hektár területtel rendelkező gazdaságok aránya (%) 
Megyei 
adatok 

40,2 19,2   8,7 19,3 5,2 6,3 0,8 0,4 0,0 

Országos 
adatok 

26,1 33,5 11,2 19,2 4,6 4,7 0,5 0,2 0,0 

Forrás: KSH alapadataiból saját szerkesztés 
 

Az országos adatok elemzésénél alkalmazott módszer szerint az egyéni 
gazdaságokat három kategóriába lehet besorolni a művelt terület nagysága 
alapján. Egy hektár alatti gazdaságok aránya 68,1%, az országos érték 70,8%. 
Ez azt jelenti, hogy az országos átlaghoz képest kevesebb az olyan gazdaság, 
ami egy hektár vagy az alatti területen gazdálkodik. A második kategóriába 



 

1,1 és 5 ha területtel rendelkezők tartoznak, arányuk az országos átlaghoz 
képest nem mutat jelentős eltérést. Az 5 hektár területtel viszont a megyei 
egyéni gazdaságok 12,7%-a rendelkezik, és ez az országos értéktől 2,7%-kal 
magasabb. Míg országosan az 50 hektárnál nagyobb területen gazdálkodók 
aránya 1% alatti (0,7%), addig e megyében ez 1,2%. A gazdálkodó szer-
vezetek termőterület használatát mutatja a 33. táblázat. 
 
33. táblázat 
Gazdálkodó szervezetek megoszlása a termőterület nagysága szerint 
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Megne-

vezés 

Hektár területtel rendelkező gazdaságok aránya (%) 
Szolnok 
megye 

  6,4 15,8   9,4 20,5 7,7 9,4 28,2 2,1 0,4 

Országo-
san 

14,6 25,2 11,0 20,4 5,0 8,2 14,5 0,6 0,6 

Forrás: A KSH adataiból saját szerkesztés 
 

A megye gazdasági társaságaira is a nagyobb átlagterület jellemző. Az 
50 hektár alatti gazdaságok aránya megyei viszonylatban 22,2%, országosan 
ez 39,8%-ot jelent. A megyei vállalkozások az országoshoz képest nagyobb 
földterületen gazdálkodnak, ez csak a 10.000 hektár felett gazdálkodókra  
nem igaz. A megyei adatok elsőként a művelési ágak megoszlásában mutat-
nak eltérést, a már említett földrajzi sajátosságokból adódóan a szántó a meg-
határozó a művelési ágakat tekintve. Egy egyéni gazdaságra átlagosan 3,5 
hektár termőterület jut, ez közel egy hektárral nagyobb, mint az orszá-
gos átlag. Az átlagos birtokméret a gazdálkodó szervezeteknél 1.047 ha, 
az országos adat pedig 663 ha.  

A művelési ágak tekintetében egy gazdaságra 5,8 ha szántó jut, orszá-
gosan ez csak 3,1 ha. Említésre méltó e tekintetben a gyep egy gazdaságra 
jutó átlagos területe, ami 5,3 ha, az országos érték 2,9 ha-t jelent. Gép- és 
eszközellátottság szempontjából viszont a megye az országos átlagtól 
rosszabb képet mutat. Míg 1.000 ha mezőgazdasági területre 10 traktor jut 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében, addig országosan 11. Tehergépkocsi ese-
tén, amit a KSH határozott meg 1.000 hektárra, 11,8 tonna jut, országosan ez 
21,5 tonna. Ez sajnos azt jelenti, hogy a gazdasági méret átlagosan na-
gyobb, mint az országos átlag, de gép- és eszközállomány nem áll rendel-
kezésre a gazdálkodáshoz. Sajnos a gazdálkodó szervezetek gépellátottságát 
hasonlóan lehetne jellemezni. A géppark összetétele jelentősen függ a ter-
mesztett kultúrák összetételétől. A vetésszerkezet megyei és országos szintű 
alakulását szemlélteti a 17., valamint a 18. ábra. 
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17. ábra 
Egyéni gazdaságok szántóföldi vetésszerkezete megyei szinten 2000-ben 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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18. ábra 
Egyéni gazdaságok szántóföldi vetésszerkezete országosan 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

A megyei és országos adatok közötti eltérés a vetésszerkezetben is 
megmutatkozik. A megyében a kalászos gabonafélék és a kukorica termelé-
sének van jelentősége, ami a jövedelmezőség alapján nem a legjövedelme-
zőbb kultúrákat jelenti. 

 
 



 

4.4.1. Az állatállomány összehasonlítása országos adatokkal 
Az állatállomány vizsgálatát abszolút számok segítségével is elvé-

gezhetjük, azonban ennél jobb eredményt mutat az az elemzés, amikor azt 
vizsgáljuk, hogy egy egyéni gazdaságra mennyi állat jut fajonként. Az egyéni 
gazdaságok átlagos állatállományát a 34. táblázat mutatja egy gazdaságra, 
valamint férőhelyre vetítve. 
 
34. táblázat 
Átlagos állatállomány létszáma - fajonként - egy gazdaságra vonatkozóan 
 

Megnevezés szarvasmarha sertés juh tyúkfélék 
Szolnok megye 5,2   5,6 16,0 41,8 
Férőhely kapacitás 7,0   9,9 31,7 - 
Országos adat 5,3 41,7 41,7 42,0 
Férőhely kapacitás 7,5 72,2 72,2 - 

Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés 
 

Az állatállományt vizsgálva a legjelentősebb eltérés a juh létszámában 
figyelhető meg. Annak ellenére, hogy a megye legelő területe jelentős – az 
országos átlagot jóval meghaladja –, mégis igen alacsony az egy gazdaságra 
jutó juhállomány. Ezt viszont az magyarázza, hogy a gazdálkodó szervezetek 
esetén jelentős a szarvasmarhatartás. Egy gazdasági szervezetre 581 szarvas-
marha jut, míg országosan ez csupán 566,6 db állatot jelent. A megye legelő-
területeit többségében nem az egyéni gazdaságok hasznosítják, hanem a gaz-
dálkodó szervezetek. Ha megvizsgáljuk az egyéni gazdaságok épületkapa-
citását azt láthatjuk, hogy több férőhellyel rendelkeznek, mint állatlét-
számmal, sajnos az épületek, istállók kihasználatlanok.  
Mezőgazdasági területre jutó állatállomány nagyságát mutatja a 35. táblázat. 
 
35. táblázat 
Száz hektár mezőgazdasági területre jutó állatállomány az egyéni gazda-
ságoknál és társas vállalkozásoknál (db) 
 

Egyéni gazdaság Gazdasági társaság Megnevezés 
Megyei adat Országos adat Megyei adat Országos adat 

Szarvasmarha   13,7   11,8   20,8   24,7 
Sertés 118,2 108,9   80,4 107,9 
Juh   32,9   44,6    9,6   10,9 
Tyúk féle 871,5 1084 152,6 741,4 

Forrás: KSH alapadataiból saját számítás 
 

Az egyéni gazdaságok 100 hektár mezőgazdasági területére átla-
gosan több szarvasmarha és sertés jut megyei szinten, mint országos át-
lagban. Gazdasági társaságok esetén viszont egyetlen átlag sem haladja meg 
az országos értéket. Az országos adatok elemzésénél már szó esett a számos-



állat fogalmáról. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 100 hektárra 32,9 szá-
mosállat jut, ami az országos átlagtól 0,7-del kevesebb. Az eltérés nem jelen-
tős, de enne oka abban van, hogy a megyében kevesebb a baromfi és a juhál-
lomány. Számosállat alapján mutatkozó különbség azonban a gazdasági szer-
vezeteknél még látványosabb. Egy gazdasági szervezetre a megyében 28,4 
számosállat jut (kevesebb, mint az egyéni gazdaságoknál), országosan ez 
eléri a 38-at. 
 
4.4.2. Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni gazdaságok vizsgálata ter-
melési kapacitás alapján 

A közel 50.000 egyéni gazdaság az 501.538,5 millió Ft-nak megfelelő 
országos termelési érték 5,7%–át állítják elő 2000-ben. A különböző gazda-
ság típusoknak az álltaluk előállított termelési értéken belüli megoszlását a 
19. ábra mutatja. 
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19. ábra 
Egyéni gazdaságok megoszlása termelési érték alapján 

Forrás: KSH alapadataiból saját szerkesztés  
 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni gazdaságok 84%-a használ 
termőföldet gazdálkodásához és mindössze 16%-a végez csak állattenyésztő 
tevékenységet. Ez az arány az országos adatoktól nem mutat lényeges elté-
rést. Annak ellenére, hogy az egyéni gazdaságok állattartó épületeinek férő-
hely kapacitása kihasználatlan, mégsem törekednek az állatállomány létszá-
mának növelésére. Ennek oka, hogy nem rendelkeznek olyan piaci kapcsola-
tokkal, melyek biztosítanák számukra a biztos értékesítési lehetőséget.  

A KSH adataiból csak következtetni tudunk arra, hogy hány olyan gaz-
daság van, ami csak önellátásra és nem piaci értékesítésre termel. Egy egyéni 
gazdaságban, ha csak növénytermesztéssel foglalkozik, akkor átlagosan 
470,3 eFt termelési érték termelődik. Az állattenyésztéssel foglalkozóknál ez 

 
 



230,3 eFt, ugyanakkor a vegyes gazdaságokba 916,7 eFt termelési érték jut 
egy gazdaságra. Ha ezen adatokat összevetjük az országos adatokkal, akkor 
jelentős eltérést tapasztalunk a megye gazdaságai javára. 

A 20. ábra szemlélteti az egyes gazdaságcsoportok termelési kapa-
citását, valamint a megyei és országos termelési kapacitás közötti eltérést is. 
A megye gazdaságai növénytermesztés, és vegyes gazdálkodás tekintetében 
mutatnak nagyobb termelési kapacitást az országos adatokhoz képest, mely-
nek okai a kedvezőbb termőhelyi adottság és az egy gazdaságra eső nagyobb 
szántóterület. Az állattenyésztés kapacitását vizsgálva az elmaradás oka ab-
ban keresendő, hogy egy gazdaságra az országos átlagnál kevesebb állat jut. 
Az állattenyésztés a kisebb gazdaságok számára nem járható út a jelentős 
tőkebefektetés miatt, viszont a gazdasági szervezeteknél ez meghatározó 
amely a nagyobb gazdasági méretből is adódik. Az átlagos termelési érték 
nagyságának alakulását gazdaság típusonként a 20. ábra mutatja. 
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20. ábra 
Egy gazdaságra jutó termelési érték 2000-ben (eFt) 

Forrás: KSH alapadataiból saját szerkesztés  
 

A megyei és országos adatok nem csak az egy gazdaságra jutó termelé-
si érték szempontjából térnek el, de sajátos a gazdaságok termelési érték sze-
rinti megoszlása is melynek adatait a36. táblázat tartalmazza. 
 

 



 
 

36. táblázat 
Egyéni gazdaságok megoszlása a mezőgazdasági termékérték nagyság 
kategóriái szerint 
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201-
500 

501-
1000 

1001-
5000 

5001-Termékérték kate-
góriák 

eFt Mezőgazdasági termékérték % 
Megyei adat   8,8 20,3 24,8 23,1 11,0 10,4 1,5 
Országos adat 11,9 20,5 26,1 22,3   9,3   8,7 1,3 

Forrás: KSH alapadatokból saját szerkesztés  
 

Ha a gazdaságok termelési kapacitását az Európai Méretegység alapján 
határozhatnánk meg, akkor 500 eFt, vagy ez alatti termelési kapacitással ren-
delkezik a gazdaságok 77%-a, ez országos viszonylatban az egyéni gazdasá-
gok 80,8%-a. A megyében nagyobb az olyan gazdaságok aránya, amely 500e 
Ft-nál több termelési értéket állít elő. Ezt viszont a nagyobb gazdasági méret 
teszi lehetővé, függetlenül attól, hogy az egyéni gazdaságok gépellátottsága a 
megyében elmarad az országos átlagtól. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
egy gazdaságra átlagosan 592,7 eFt termelési érték jut ez az országos 
adattól 66,3 eFt-tal több. 
 
4.4.3. Egyéni gazdaságok munkaerő-felhasználása Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 

 
A megyében 2000-ben 48.599 egyéni gazdaságot regisztráltak. Ezen 

gazdaságokban tevékenykedik 92.960 fő, ez a megye népességének 
22,6%-át jelenti. Az aktív korú népesség 69,3%-ot tesz ki, míg a nyugdíja-
sok aránya 30,7%. A megyei egyéni gazdaságokban több nyugdíjas tevé-
kenykedik, mint országos viszonylatban. A gazdaságokhoz tartozók 52,6%-a 
férfi, ebből 30,4% nyugdíjas. A nyugdíjas férfiak száma 3,2%-kal több a me-
gyében, mint országosan. A nők esetén több a nyugdíjas korú, mint a férfiak-
nál, viszont az országos átlagtól nem mutatnak eltérést. A gazdálkodó férfi-
aknál az átlag életkor 54 év, míg a nők esetében 59 év. A megyében tevé-
kenykedő gazdálkodók gazdálkodási cél szerinti megoszlását mutatja a 21. 
ábra. 
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21. ábra 

Egyéni gazdaságok megoszlása a gazdálkodás célja szerint 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés  

 
A megyében az árutermeléssel foglalkozó egyéni gazdaságok aránya 

magasabb, mint országosan, a saját fogyasztásra termelők aránya 7,1%-kal 
kevesebb. Az eltérés a nagyobb gazdasági mérettel magyarázható, melyet 
nemcsak az átlagos birtokméret nagysága jelez, hanem a gazdaságok na-
gyobb termelési kapacitása is. 

Az egyéni gazdálkodók 17,3%-ának a gazdaságon kívül van egyéb ak-
tív jövedelemforrása, és az a jövedelemforrás ugyancsak a mezőgazdaság. 
Vannak olyan gazdálkodók, akik a saját gazdaságuk mellett rendelkeznek 
munkaviszonnyal, de az nem kötődik a mezőgazdasághoz, az ő arányuk 
26,4%. A nyugdíjasok aránya az egyéni gazdálkodók közül 48,1%, ez az ér-
ték az országos adattal szinte megegyezik. A gazdasági aktivitás vizsgálatát 
érdemes kiterjeszteni a gazdasághoz tartozó egyénekre is. A gazdasághoz 
tartozók 41%-a aktív kereső, 29,8%-a nyugdíjas. A megyei gazdaságokban a 
nyugdíjasok aránya több, mint országos viszonylatban. A gazdaságban tevé-
kenykedők gazdasági aktivitás szerinti megoszlását a 22. és 23. ábra szemlél-
teti. 
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22. ábra 
Mezőgazdasági munkát végzők gazdasági aktivitása Szolnok megyében 

2000 
Forrás: KSH adatai alapján saját, szerkesztés 
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23. ábra 
Mezőgazdasági munkát végzők gazdasági aktivitása országosan  

2000 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés  

 

 
 

Az országos adatok elemzésénél már kitértem arra, hogy az EU ajánlás 
szerint a mezőgazdaságban tevékenykedők 4,7%-a felel meg fő foglalkozású 
gazdálkodónak. Jász-Nagykun-Szolnok megyében ez az arány 5,7%. Az átla-
gosan nagyobb birtokok több munkaidőt kötnek le, mint az országosan ki-
sebb gazdasági mérettel rendelkező egyéni gazdaságok. A megyei és az or-
szágos adatok jelentős eltérést mutatnak az egyéni gazdaságok jellemzőit 
illetően, ezért a gazdaságok támogatásánál a regionális sajátosságokat is 
figyelembe kell venni. 



 

 

4.5. Egyéni gazdaságok kérdőíves vizsgálata Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében 
 

Az egyéni gazdaságok vizsgálatát a kérdőíves felmérés során össze-
gyűjtött adatbázis elemzésével folytatom. A kérdőíves felméréssel olyan 
adatbázist hoztam létre, mely alkalmas olyan eredmények megfogalmazására, 
melyeket a rendelkezésre álló primer adatok nem biztosítottak. Ezen össze-
gyűjtött adatokkal a gazdaságok jövedelemhelyzetét vizsgálom, melynek 
alapja a Standard Fedezeti Hozzájárulás meghatározása. 
 
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 lét-
számú állatállomány figyelembevételével határoztam meg a termelési 
értéket és az SFH gazdaságonkénti értékeit, az adatokat a 5. melléklet 
tartalmaz. A standard fedezeti hozzájárulás számításához felhasznált ágaza-
tonkénti értéket az 6. melléklet tartalmazza, ezen alapadatokat az AKII bo-
csátotta rendelkezésemre. A kérdésekre adott válaszok gyakorisági értéke-
it a 9. melléklet, valamint az egyes kérdések közötti függetlenségi próba 
értékeit a 8. számú melléklet foglalja össze. 
 
4.5.1. Kérdőívek értékelése 

A falugazdászok segítségével 1000 kérdőív jutott el a termelőkhöz, 
amelyből 628 kitöltött kérdőív érkezett vissza. Az egyes kérdések értékelésé-
nél mindig figyelembe vettem, hogy az adott kérdés esetén mennyi az érté-
kelhető válasz. Ebben segítségemre volt a fent említett statisztikai program. 
A program lehetőséget biztosított az egyes kérdések közötti kapcsolat vizsgá-
latára. A termelési érték, valamint a standard fedezeti hozzájárulás számításá-
ra gazdaságonként került sor, melynek részletező adatait a 5. melléklet tar-
talmazza. A kiküldött kérdőív a 10. mellékletben található.  

A kérdőív első kérdése a gazdaságirányító életkorára vonatkozik, s va-
lamennyi kérdőív kitöltő válaszolt a kérdésre. A gazdálkodók életkor szerinti 
megoszlását mutatja a 24. ábra. 
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 vizs-
gáltam 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 mezőgazda-
sági tevékenységet, valamint jövedelem-kiegészítésként kívánja a gazda-
ságot a továbbiakban is fenntartani. A felmérés alapján ez 79 gazdaságot 
érint. A gazdálkodók életkor szerinti megoszlását mutatja a 24. ábra. 
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24. ábra 
A gazdálkodók életkor szerinti megoszlása 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját szerkesztés  
 
4.5.1.1. 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. 

„a jövőbeni célok elérésének egyik üzemen belüli feltétele a tudós tő-
ke” (HAMAR 1996) 

Az általam vizsgált aktív korú lakosság 45,5%-a rendelkezik szakirá-
nyú mezőgazdasági végzettséggel, a nyugdíjasok esetén ez az arány mindösz-
sze 3,8%. A szakirányú végzettség és az életkor közötti kapcsolat vizsgálatá-
ra függetlenségi próbát alkalmaztam. A próba eredményeképpen azt kap-
tam, hogy a két vizsgált tényező között szignifikáns összefüggés van, va-
gyis a fiatalabb korosztálynál kisebb arányú azon gazdálkodók száma, 
akik nem rendelkeznek szakirányú végzettséggel. A kor előrehaladtával 
csökken a szakirányú végzettséggel rendelkezők aránya, ezt bizonyítják a 
37. táblázat adatai. 

 
 



 

37. táblázat 
A gazdálkodók életkora és szakirányú végzettsége közötti kapcsolat 
 

Szakirányú végzettség (%) Életkor 
van nincs 

25 év alatti 56,1 43,9 
26-62 éves 51,9 48,0 
62 év feletti 30,4 69,6 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját feldolgozás 
 

Az országos, a megyei és a saját gyűjtésű adatok szerint javul a gazdál-
kodók szakmai háttere, azonban más szakmákkal összehasonlítva ez az érték 
nagyon alacsony. Ennek több oka van ezek az alábbiak: 
 A gazdálkodó a képzés ideje alatt nem tud részt venni a gazdaság működ-

tetésében, ez különösen akkor áll fenn, ha a képzés helye jelentős távol-
ságban helyezkedik el a gazdaság központjától. 
 A mezőgazdaságban tevékenykedők számára a téli időszak ad lehetőséget 

a képzésre, ez az idő azonban kevés egy legalább középfokú szakirányú 
végzettség megszerzéséhez. 
 Magyarországon a családi gazdálkodó fogalmának bevezetéséig nem volt 

a gazdálkodás feltételeként a legalább középfokú végzettség meghatároz-
va. Több nyugat-európai országban – például Franciaországban – a gaz-
dálkodás alapfeltétele a legalább középfokú végzettség megléte. 

A szakismeret hiánya komoly akadályokat gördíthet a gazdaság fejlődése elé. 
A szakismeret hiánya pénzügyi zavarokat is előidézhet ha a gazdálkodó nem 
ismeri a növénytermesztés és állattenyésztés szakmai fogásait, ezért szükség 
lenne a mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai képzésére. (LEHOCZKY 
1995) 

A szakirányú végzettség és birtokméret kapcsolatát a Chi négyzet próba 
értéke erősítette meg. A gazdálkodó minél nagyobb földterületen gazdál-
kodik, 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 gaz-
dálkodásba bevont családtagok létszámára, valamint az idegen munkaerő 
alkalmazására, akár időlegesen, akár állandó jelleggel. Az eredmények a kö-
vetkezők.  

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 munkaerőn kívül 35,7%-ban vesznek igénybe idénymunkást, 64,3%-



 
 

ban erre egyáltalán nem kerül sor. Az állandó munkaerőt alkalmazó gazdasá-
gok 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 érté-
ket jelent. A megművelt földterület nagysága és az életkor közötti összefüg-
gést 602 válasz alapján a 38. táblázatban mutatja.  
 
38. táblázat 
Megművelt földterület nagysága 
 

Megművelt földterület nagysága Életkor 
-2,5 hektár 2,6-50 hektár 51 hektár- 

25 év vagy fiatalabb 35,6% 50,8% 7,4% 
26-62 éves 15,5% 73,0% 11,5% 
63 év vagy idősebb 38,9% 52,8% 8,3% 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját készítés 
 

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 jövedelemszer-
zés céljából folytatják. Ezen a célokat kis gazdasági mérettel is biztosítani 
tudják, de a gazdaság fejlesztéséhez sem tőkével, sem szakismerettel, sem 
fejlesztési szándékkal nem rendelkeznek. Ezen gazdaságokba áramló támoga-
tás a mindennapi megélhetést segíti elő. Az életkor és a gazdasági méret kö-
zötti összefüggés vizsgálata során arra kerestem a választ hogy van-e 
összefüggés az életkor és a földhasználat jogcíme között. A számítás 
eredményét a 39. táblázat mutatja 
 
39. táblázat 
A földhasználat jogcíme az egyéni gazdálkodóknál 
 

Földtulajdon Életkor 
saját bérelt vegyes 

25 év alatti 49,0% 1,7% 34% 
26-62 éves 59,8% 5% 35,2% 
62 év feletti 87% 1,4% 11,6% 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján, saját szerkesztés 



 

 
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 számos-
állatnak 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 elő-
fordul, 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. CSETE LÁSZLÓ az 1993-as felmé-
résében a gazdálkodók 9%-ról állapította meg a saját tulajdon melletti bérleti 
viszonyt.  
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 fej-
lesztési szándék közötti összefüggés vizsgálata sem. A fejlesztési szándékra 
vonatkozó kérdéssel kapcsolatban 624-en adtak választ a válaszok megoszlá-
sát mutatja a 40. táblázat. 
 
40. táblázat 
A gazdálkodók gazdaság bővítési szándéka 
 

Gazdaság bővítési szándék Életkor 
IGEN NEM 

25 év alatti 55,4% 44,6% 
26-62 éves 52,0% 48,0% 
62 év feletti 21,5% 78,5% 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját készítés 
 

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 szint-
re, mely céljaik megvalósítását lehetővé teszi. Ezt a vizsgálat is alátámasztja, 
mely szerint a nyugdíjas korosztály tervezi legkevésbé gazdasága fejlesztését. 
 



 
4.5.1.2. A vizsgált gazdaságok tevékenységének elemzése 
 

A 628 vizsgált gazdaság tevékenység szerinti megoszlását mutatja a 25. 
ábra. 
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25. ábra 

Egyéni gazdaságok tevékenység szerinti megoszlása 
Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján szerkesztés  
 

A vizsgált gazdaságoknál is igen meghatározó a termőföld-használat. A 
megyei és országos adatokat is figyelembe véve a vizsgált gazdaságok esetén 
nagyobb a csak növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok aránya. Az 
egyéni gazdaságok összesen 14.820,3 ha területen gazdálkodnak. Termő-
földet használ a gazdaságok 52,2 %-a. Egy gazdaságra átlagosan 27,3 ha te-
rület jut. Az 542 gazdaság közül 60% határozott meg pontos adatot a termő-
területét 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 alkalma-
zom, 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 birtok-
mérete esetén jelentős eltérések tapasztaltam elsősorban a 10 ha feletti gazda-
ságoknál. A német és a magyar statisztikai besorolás alapján az egyes birtok-
kategóriákat a 41. és 42. táblázatok szemléltetik. 
 
 

 
 



 

 
41. táblázat                                                  42. táblázat 
Birtokkategóriák megoszlása 
 

Német tipológia szerint  KSH tipológia szerint 
Kategória (ha) %  Kategória (ha) % 

0-2    5,9  0-0,15    0,3 
2,1-10  10,2  0,151-0,5    1,1 
10,1-20  30,6  0,51-1    3,5 
20,1-30  21,0  1,1-5  24,7 
30,1-40    7,8  5,1-10  13,2 
40,1-50    8,9  10,1-50  43,5 
50,1-100    7,0  50,1-100    9,1 
100-    8,6  100,1-300    3,8 

   300-    0,8 
 
Forrás: Agrarbericht der 
Bundesregierung, 
Bundesministerium für 
Ernöhrung, Landwirtschaft und 
Forsten, 1999 

  
Forrás: KSH tipológia 2002 

 
Mindkét táblázat (41. és 42.) jól mutatja, hogy az egyéni gazdaságok 

esetén leginkább 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 megkérde-
zettek 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 te-
kintetében. Megyei szinten az 1 ha alatti gazdaságok aránya 68,1%, az álta-
lam 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 egy-
ségnek tekinthetjük, az EU által meghatározott gazdasági mérethez ezen 
egység többszörösére van szükség. Az alacsony birtokméretek miatt a tá-
mogatás 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 megye növénytermesztési struk-
túrájára a hagyományos vetésszerkezet a jellemző, ezért a támogatások az 
alacsony jövedelmezőséget figyelembe véve a veszteség kompenzálására 
kerül felhasználásra. A földalapú támogatások megyei szerkezetét mutatja a 
43. táblázat. 
 



 
 

 
43. táblázat 

Földalapú támogatás 2000-ben 
 

Birtokkategória (ha) Igénylő (fő) Terület (ha) 
1-20   9.341   65.058 
20,01-50   1.178   40.262 
50,01-300      386   48.772 
300 ha felett      119 192.224 
Összesen 11.114 346.316 

Forrás: FVM Hivatal Szolnok, 2002 
 

Ha a megye termőterületéből levonjuk az erdő, a nádas, és a halastó te-
rületét, akkor eljutunk ahhoz a mezőgazdasági területhez, melyek nagysága a 
megyében 353.910,53 ha. Ebből a támogatott területek aránya 97,7%. Egy 
igénylőre átlagosan 78 eFt támogatás jut, miközben az átlagos birtokméret, 
melyre támogatás is jutott 31,2 ha. Ez az adat mutat legnagyobb hasonlóságot 
az általam vizsgált gazdaságok birtokméretével. A felmérésbe bevont gazda-
ságok 78,9%-a vett igénybe földalapú támogatást.  
 
A vizsgált gazdaságok vetésszerkezete 

A 44. táblázat adatainak meghatározásához rendelkezésemre álltak ter-
mőterületi adatok, valamint az egyes gazdaságok termelési szerkezete. Az 
egyes gazdaságok adatait birtokkategóriánként és a termelési szerkezet figye-
lembevételével bontottam meg. A táblázatban az adatot szolgáltató 
valamennyi gazdaság földterületének összesítése megtörténik. Az ugar és az 
egyéb kategórián kívül 14 növényfajtát neveztem meg. A táblázat adatai alap-
ján látható, hogy az 1 ha alatti törpegazdaságok esetén többnyire olyan növé-
nyek dominálnak, melyeket a háztartásban közvetlenül hasznosítani lehet (pl. 
zöldségfélék, burgonya). Az 1 ha feletti gazdaságoknál a növény-
termesztésen belül nagy mértékű a diverzifikáció, ez a folyamat a 100 ha fe-
letti gazdaságokat már nem jellemzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44. táblázat 

Egyéni gazdaságok vetésszerkezete a felmérés alapján 
 

Birtokkategória (ha)  
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Búza   3,1 80 124,3 1.749 1.075 1.397 1.357 
Rozs      1,8    
Triticale     4,1 36,7    
Árpa   1,1 31,4 42,3 408,6 177,4 182 144 
Zab     13,4 110,2 55 5,4 7 
Kukorica  0,5 5,8 81 83,1 753 332,4 481 771 
Borsó      14 9,2   
Egyéb száraz 
hüvelyesek 

     2,3    

Cukorrépa    28  36,7 19 21 153 
Burgonya  0,3    13,8    
Napraforgó     15,2 441 323,8 101 1.033 
Repce     3,7 91,8 67,5 109 175 
Lucerna    14,1 25,6 206,6 80 78,8 22 
Zöldségféle 0,1 0,2 1,2 12,3 11,5 91,8 35   
Ugar    6 5,9 91,8 47,5   
Egyéb   0,7 24 41,9 541, 277,4 293,6 411 
Összesen 0,1 1 11,9 251,2 371 4.590,6 2.499,1 2.718,5 4.378 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját szerkesztés 
 

A 100ha feletti gazdaságok olyan gépparkkal rendelkeznek, amely a 
teljes vertikum kiszolgálását lehetővé teszik. A többiek – az alacsony birtok-
méretnél fogva – inkább bérmunkát vesznek igénybe, mivel a gépek kapaci-
tását ilyen méretnél nem lehetne megfelelően kihasználni. (A géppark vala-
mint a birtoknagyság közötti kapcsolatra a későbbiek folyamán még kitérek.) 
A következőkben a 45.táblázat segítségével foglalom össze az általam vizs-
gált gazdaságok állatállomány szerkezetét. 
 
45. táblázat 
A vizsgált gazdaságok állatállománya 
 

Állatfaj Megnevezés 
ló baromfi sertés szarvasmarha juh 

Egyéni gazdaságok 
állat állománya (db) 

14,0 79.305 6.735 937 1935 

Számosállat 11,2 317,2 767,8 749,6 220,6 
Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját készítés 



 
 

Az általam vizsgált gazdaságok esetén szinte valamennyi fontosabb ál-
latfaj tartásával foglalkoznak a gazdálkodók. A ló állomány nem csak a vizs-
gált gazdaságokban, de országosan is igen alacsony. A különböző állatfaj 
számának egy gazdaságra vetített értékét a számosállat meghatározásával 
lehet biztosítani. Állattartással 336 gazdaság foglalkozik egy gazdaságra 6 
számosállatnak megfelelő állatállomány jut. 
  
4.5.1.3. A gazdaságok vizsgálata termelési kapacitás 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 a termelési érték nagysá-
gát, melynek összesített értékeit a 46. táblázat tartalmazza. 
 
46. táblázat 
Egyéni gazdaságok megoszlása a mezőgazdasági termékérték nagyságka-
tegóriái szerint 
 

Mezőgazdasági termékérték (eFt)  
Megnevezés 50 

alatt 
51-
100 

100,1
-200 

100,1
-500 

501-
1000

1001-
5000

5001 
felett 

% 

Vizsgált gaz-
daságok 

3,3 1,8 6,8 18,1 11,4 36,6 22 100 

Megyei összes 
gazdaság 

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

Országos adat 11,9 20,5 26,1 22,3 9,3 8,7 1,3 100 
Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját számítás 
 

A termelési érték számítása szempontjából a 628 gazdaságból 494 gaz-
daság biztosított hasznosítható információt. Ezen gazdaságok termelési kapa-
citása 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 ezt szemlélteti a 47. táblázat.  
 
 
 
 
 
 



 

47. táblázat 
Egy gazdaságra jutó mezőgazdasági termékérték az egyéni gazdaságokban 
 

Mezőgazdasági termék érték (eFt) Megnevezés 
 50 

alatt 
50 

alatt 
100,1-

200 
100,1-

500 
501-
1000 

1001-
5000 

5001 
felett 

Vizsgált gaz-
daság 

31,4 69,5 150,2 237,7 608,8 2.459 15.601 

Megyei adat 33,1 75,3 144,3 316,9 704,1 2.007,9 11.622,4 
Országos adat 30,6 74,7 144,1 310,0 701,6 1.998,1 12.567,7 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját számítás 
 

1 MFt feletti termékérték állít elő a gazdaságok 58,6%-a, amihez leg-
alább 7 számosállatra, vagy növénytermesztés esetén legalább 20,6 ha terület-
re van szükség.  

Az egyéni gazdaságok a vizsgálat alapján 3324303,4 eFt termelési ér-
téket állítottak elő. Az egy gazdaságra jutó termelési érték 6729,4 eFt, ami a 
megyei átlagnak több mint ötszöröse. A termelési érték alapján azonban az 
EU nem képez gazdasági egységet. Az egység alapját az SFH képezi. 2 ESU 
gazdasági méret alsó határa 1.200 EURO értéknek felel meg, amely Ft-ba 
átszámolva 308.000 Ft. A következőkben megvizsgáltam, hogy az elemzésbe 
vont gazdaságok mennyire tudnak megfelelni az EU méretkritériumainak.  
 
4.5.1.4. A vizsgált gazdaságok értékelése a standard fedezeti hozzájárulás 
alapján 

A kutatás alkalmával megvizsgáltam, hogy a számított SFH-k alapján 
mi jellemzi az egyes gazdaság típusokat, tehát így:  
 a vegyes gazdálkodással, 
 a csak állattenyésztéssel és 
 a csak növénytermeléssel foglalkozókat. 

A beérkezett 628 kérdőív közül az SFH, illetve a TÉ számításához 
szükséges információkat 494 válaszadó biztosította. Ezen kérdőívek eredmé-
nyeit tartalmazza az 48. táblázat. 
 
48. táblázat 
A gazdálkodók tevékenysége a szolgáltatott adatok alapján (db) 
 

Gazdálkodás jellege Adatot szol-
gáltató gazda-

ság 

Nem eredményes 
adatszolgáltatás csak 

növénytermesztő
csak 

állattenyésztő
vegyes 

gazdálkodás 
494 134 158 131 205 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját készítés 
 

A felmért gazdaságok 78,7%-a szolgáltatott az elemzéshez megfelelő 
információt a földterületéről, földhasználatáról, állatállományáról. Ezen in-
formációk alapján a gazdaságok 32%-a csak növénytermesztéssel, 26,5%-a 



 
 

csak állattenyésztéssel foglalkozik és 41,5%-a vegyes gazdálkodást folytat. 
Az SFH alapján az egyes gazdaságtípusok méretét tartalmazza a 49. táblázat. 
 
49. táblázat 
Az egy ESU gazdasági méretet meghaladó gazdaságok megoszlása 
 

Gazdasági típus 
Növényter-

mesztő 
Állattenyésztő Vegyes 

gazdaság 

Összes  
gazdaság 

Megnevezés 

db % db % db % db 
Gazdasági méretet 
elérő gazdaságok 

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

Gazdasági méret 
alatti gazdaságok 

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

Összes gazdaság 158 100 131 100 205 % 494 
Forrás: saját gyűjtésű adatok alapján saját számítás 
 
4.5.1.5. Az egyes gazdaság-típusok jellemzése 
 
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 gazda-
ságok 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 gazdasá-
gok esetében az előállított termelési érték mindössze 25%-a tekinthető SFH 
értéknek, ezzel magyarázható hogy a gazdaságok jelentős része kis gazda-
ságnak 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, 
méretegységet el nem érő gazdaságok aránya 10,7%. Egy vegyes gazdálko-
dást folytató gazda által megművelt földterület 29,7 ha e mellett 4,5 számos-
állatnak 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. A vegyes gazdálkodás előnyeként emlí-
teném FARKASNÉ (1997) kutatása alapján a belsőfelhasználást, szállítási 



 

költségek csökkenését, az ehhez kapcsolódó pótlólagos externális költségek 
mérséklődését. 
 
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 ta-
lálható az összes számosállat 55,1%-a. Egy számosállatra jutó SFH érték eb-
ben 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 állat-
tartó gazdaságok esetén jobb a jövedelemtermelő képesség, mint a csak nö-
vénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok esetén. A gazdasági méret elérését 
már 2db tejelő szarvasmarha tartásával biztosítani lehet. 
Az általam vizsgált gazdaságok jellemző számadatait az 50. táblázat foglalja 
össze. 
 
50. táblázat 
Gazdálkodók összefoglaló adatai  
 

Gazdasági típusok Megnevezés 
Összesen Növényter-

mesztő 
Állattenyésztő Vegyes 

gazdaság 
Termelési 
érték (eFt) 

3.324.303,4 1.448.930,65 475.372,72 1.400.000 

Gazdaságok 
száma (db) 

494 158 131 205 

Termőföld 
(ha) 

14.821 8.724 - 6.097 

Állatállomány 
(számosállat) 

2.066,2 - 1.138,4 927,8 

SFH (eFt) 1.308.036 367.600 191.106 749.330 
Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját számítás 
 
Az 1 hektárra, valamint 1 számosállatra jutó SFH 

A számítás során elsőként az 1 ha-ra jutó SFH számítására térek ki. Eh-
hez tudni kell, hogy az összeírt egyéni gazdaságok mekkora területen gazdál-
kodnak (ez az 50. táblázat alapján 14.821 ha jelent). Ugyanakkor szükség van 
a gazdaságok által előállított összes SFH értékre. Itt azonban nem csupán a 
csak növénytermesztéssel foglalkozókra kell kitérni, hanem a vegyes gazdál-
kodást folytatók esetén is ki kell számolni, hogy mennyi az az általuk előállí-
tott SFH, amely a föld megműveléséből származott. A növénytermesztő gaz-
daságok 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.  

PFAU ERNŐ (1994) számításai szerint mezőgazdasági vállalkozóknál 
szántóföldi növénytermesztés esetén 30-50 hektáros birtoknagyság, állatte-
nyésztés (sertéstenyésztés) esetén 20-40 hektáros szántóterület biztosítja a 
megfelelő munkajövedelmet.  

A megélhetéshez minimálisan szükséges birtokméretet mások 20-40 
hektár birtoklásában látják és 8-10 MFt tőke megléte biztosítaná a stabil 
megélhetést. (BALOGH – MEMHÖLCZERNÉ – SZAJKÓ 1993) 

A gazdaságméret alsó határát Hollandiában 3 ESU-ban határozták meg. 
Ez a gazdaságméret kb. 3 ha őszi búza, vagy 1,6 ha cukorrépa termelésével 
egyenértékű. (LACZKA – SZABÓ 2000) 
 
Az 1 számosállatra jutó SFH 

A számítás menete hasonló, mint a földterület esetén. A csak állatte-
nyésztéssel 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 vá-
laszt adhatunk arra a kérdésre, hogy 2 ESU méretegységhez mekkora földte-
rülettel, illetve számosállat létszámmal kell rendelkezni: 
 csak állattenyésztést folytató gazdaság esetén 1,6 számosállatot kell tarta-

ni, 
 csak növénytermesztéssel foglalkozó esetén pedig 5 ha területet kell 

megművelni. 
Az 1,6 számosállat esetén bármilyen állatot is tarthat a gazdálkodó ezen szá-
mosállat nagyságnak megfelelően, akkor már eléri a gazdasági mérethez 
szükséges jövedelmet. Az elért jövedelem nagyságot a hasznosítás iránya 
jelentősen befolyásolja. Az egyes ágazatok SGM értékeit az AKII számításai 
alapján a 6. melléklet tartalmazza. A növénytermesztéssel foglalkozó gazda-
ságok esetén az 5ha területen a hagyományos kultúrák közül a kukorica, cu-
korrépa, burgonya termesztése biztosít elegendő jövedelmet a gazdasági mé-
ret eléréséhez. A zöldségfélék termesztése esetén már az elért jövedelem a 2 
ESU nagyságot meghaladó méretet biztosít. 
A vizsgált gazdaságokban átlagosan 2fő tevékenykedik a minimálbér össze-
gével 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.  



 

Az általam vizsgált gazdaságok ESU kategóriák szerinti megoszlását mutatja 
az alábbi táblázat. 
 
51. táblázat 
A vizsgált egyéni gazdaságok ESU kategóriái 
 

Méret kategóriák (ESU) Gazdálkodás 
jellege <4 4-<8 8-<16 16-

<40 
40-

<100 
≥100 

Összesen 

Csak állatte-
nyésztő (db) 

29 14 12 4 2 1 62 

Csak 
növényter-
mesztő (db) 

46 22 15 12 4 - 99 

Vegyes gaz-
dálkodás (db) 

68 46 44 19 4 2 183 

Összesen (db) 143 82 71 35 10 3 344 
Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját készítés 
A méretkategóriák meghatározásával lehetőség nyílik az általam vizsgált 
gazdaságok méretkategóriáinak megoszlását összevetni ESU alapján az Eu-
rópai Unió hasonló adataival. Ezen adatokat az 52. táblázat mutatja. 
 
52. táblázat 
Gazdaságok méret szerinti összetétele az EU-ban és Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 
 

Gazdaság dimenzió 
nagysága 

EU gazdaságainak ösz-
szetétele 

(%) 

Vizsgált megyei gazda-
ságok összetétele (%) 

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 
 

Az adatok megdöbbentő eltérést mutatnak, miközben figyelembe kell 
venni azt a tényt, hogy az Európai Unióban a statisztikák alapján egy gazda-
ságra 26 ha terület jut. Ugyanakkor az általam megvizsgált gazdaságok 
esetén ez a növénytermesztéssel foglalkozóknál 55,2 ha, de a vegyes gaz-
daságoknál is közel 30 ha. Ez bizonyítja, hogy a hazai gazdaságok esetén 
nem csak a méret kérdése a legnagyobb probléma, hanem az igen ala-
csony szintű jövedelmezőség. 
 



 
 

Az egyéni gazdaságok méretének meghatározására EU előírásainak megfele-
lően országos szinten 2002-ig nem volt mód. Elsőként az Általános Mező-
gazdasági Összeírást követően a KSH az AKII szakembereivel együttműköd-
ve meghatározták az összeírt egyéni gazdaságok méretét. Ezen adatok 2002 
májusában nyertek publicitást. 
Ezen adatok birtokában saját felmérésem eredményeit újabb adatokkal tud-
tam kiegészíteni. Az egyéni gazdaságok ESU méretkategóriáit megyei és 
országos szinten az 53.táblázat foglalja össze. 
 
53. táblázat 
Egyéni gazdaságok megoszlása országos és megyei szinten az ESU alap-
ján 
 

Méretkategóriák (%) Megneve-
zés 

Gazdaság-
ok száma 
db 

1ESU 2-3 ESU 4-7 ESU 7 ESU felett

Megyei 
adatok 

48859 89,0 8,1 2,6 0,3 

Országos 
adatok 

964460 90,6 6,8 2,3 0,3 

Egyéni 
adatok 

494 30,4 11,2 23,8 34,6 

Forrás: a KSH alapadataiból saját szerkesztés 
 

Az adatok alátámasztják korábbi megállapításomat, mely szerint a me-
zőgazdaságban gazdálkodók többsége igen alacsony gazdasági mérettel ren-
delkezik. A közel 1 millió gazdaságnak több, mint 90%-a nem éri el az 
EU-ban elfogadott gazdasági méret alsó határát az SFH alapján. Azon-
ban a KSH adatok továbbra sem teszik lehetővé a gazdasági méret eléréséhez 
szükséges gazdálkodási paraméterek meghatározását, csupán az adatok bizo-
nyítják, 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 gazdasá-
gok ESU méretét összehasonlítva látható, hogy a megyében több egyéni gaz-
daság 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 gazdasá-
gi 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 ala-
csony méretéből adódóan az 1 ESU-n belül további kategóriákat képzett. Or-
szágos adatok esetén a gazdaságok 64%-a (megyei adatok esetén a gazdasá-



 

gok 60%-a) az 1 ESU 25%-nak megfelelő SFH értéket ér el (számításaim 
szerint ez 77.000Ft). Ezen adatok is bizonyítják, hogy a gazdálkodás többnyi-
re a jövedelem kiegészítése céljából történik. Az országos és a megyei adatok 
közötti eltérések is indokolják a regionalitás figyelembe vételét a támogatá-
sok megállapításánál. 

A gazdasági méret meghatározását követően az egyes kérdések közötti 
összefüggéseket tovább vizsgáltam. Elsőként az árbevételt vizsgáltam más 
kérdésekkel összevetve. 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) kapcsolat-
ban 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.  

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 APEH által rendelkezésre bocsátott adatok vizsgálatánál már ele-
meztem az adózási módokat. Ezt a vizsgált gazdaságok eredményével egészí-
tem ki, amelyet a 54. táblázat foglal össze. 
 
 
54. táblázat 
 A vizsgált gazdaságok megoszlása adózási forma alapján 
 

Adózási forma (fő) Árbevétel 
Átalány Tételes 

költség 
Diktált jövede-

lemhányad 

Összesen 
(fő) 

 
0-250 eFt 94 50 1 145 
250 eFt – 
4.000 eFt 

93 278 3 374 

4.000 eFt felett 7 64 4 75 
Összesen 194 392 8 594 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját készítés 
 

 Az országos adatokhoz képest a felmérés ellentétes információkat 
szolgáltat. Itt ugyanis a válaszok alapján a tételes költségelszámolás választá-
sának 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 vá-
lasztott adózási módot. Ezen megállapítást bizonyítják a fenti táblázat adata, 
valamint 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 kö-
zötti bevétel intervallum esetén már a tételes költség-elszámolási módot vá-
lasztók száma meghatározó, melyet a %-os értékek is jól érzékeltetnek. En-
nek 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 egy-
mástól. A gazdálkodáshoz szükséges gépparkról a válaszadók 97,8%-a nyi-
latkozott. 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 egyértel-
műen igen. A gazdaság bővítésével kapcsolatban 622 válasz érkezett. 
Ebből a többség, (51,8%) nem kíván a későbbiekben a gazdaságába in-
vesztálni. 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 igény-
be vevők száma is. Az összefüggés alátámasztására szolgál az 55. táblázat 
adatbázisa. 



 

 
55. táblázat 
A gazdaságonkénti támogatások igénybevétele az árbevétel nagyságának 
függvényében 
 

Támogatás igénybevétele Árbevétel 
igen nem 

Összesen 

0-250 eFt 93 61 154 
250 eFt - 4.000 
eFt 

319 58 377 

4.000 eFt felett 80 12 92 
Összesen 492 131 623 

Forrás: Saját gyűjtésű adatok alapján saját készítés 
 

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

A vegyes gazdálkodást, illetve csak növénytermesztést folytató gazda-
ságoknál jelentősége van a földalapú támogatásoknak. Ezzel kapcsolatban 
arra a kérdésre kerestem a választ, hogy változik-e a támogatást igénybe ve-
vők száma a megművelt területnagyság függvényében. A kérdést a Chi négy-
zet 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 gaz-
dálkodó 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 vá-
laszadók 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 árbevé-
tel 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 gaz-
dasági méretben keresendő. A kisebb gazdaságok jobban féltik jövőjüket 
mint a nagyobb gazdaságok. Ennek oka hogy méretüknél fogva kisebb támo-
gatási forrásra számítanak. A kisebb gazdaságok attól tartanak, hogy az EU-
hoz történő csatlakozással helyzetük még kilátástalanabbá válik, és elveszít-
hetik kiegészítő bevételi forrásukat. 



 
 

Az Európai Uniós taggá válás kérdését VIZDÁK KÁROLY munkatár-
saival 2000-ben szintén vizsgálta a megyében, ezen felmérés is bizonyítja 
hogy a gazdák elsősorban a megnövekedő minőségi követelményektől és az 
országba beáramló mezőgazdasági termékek miatt érzik helyzetüket veszé-
lyeztetve uniós társaikhoz képest. 
A birtokméret és gépellátottság kapcsolata 

A 0-2,5 ha közötti birtokmérettel rendelkezők 81,7%-a nem rendelke-
zik 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 kisbir-
tokkal 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 mezőgazda-
sági tevékenységükkel kapcsolatosan milyen segítséget igényelnének. A vá-
laszok alapján a legtöbben (50,4%) még több közvetlen támogatást várnak a 
gazdálkodáshoz, mellyel valamelyest mérsékelnék az igen alacsony jövedel-
mezőség okozta problémákat. A válaszadók kiemelten fontosnak tartják a 
gazdasági stabilitást, a biztos keresletet, és az agrárolló szűkítésére irányuló 
törekvéseket. A közgazdasági környezet megítélését Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében Vizdák Károly munkatársaival már 1991-ben, illetve 1993-ban 
vizsgálta – kérdőíves felmérés segítségével – ezen felmérés szerint a terme-
lők leginkább a magas input árakat, alacsony felvásárlási árakat valamint a 
termék-értékesítés bizonytalanságát emelték ki. (VIZDÁK-KIRÁLY-
LAKATOS 1994) Ezek a problémák az általam végzett kérdőíves felmérés 
során is felmerültek a mezőgazdasági termelés közgazdasági körülményeit 
illetően, amelyekben az eltelt 10 esztendő alatt a megyében gazdálkodók ér-
demi változást nem tapasztaltak. 
 

4.6. Új és újszerű tudományos eredmények 
 

1) Az egyéni gazdálkodók száma 1981-től kezdve napjainkig folyamato-
san csökken. Azok a nézetek, melyek szerint a kárpótlást követően je-
lentős számú egyéni gazdaság jön létre, nem igazolódott be. Valójá-
ban többségében nem új tulajdonosokról lehet beszélni, hanem olyan 
gazdálkodókról, akik már korábban is folytattak mezőgazdasági tevé-
kenységet. Ők a kárpótlást követően önállósodtak, leszakadtak az in-
tegrációs szervezetekről, s ezzel helyzetük kiszolgáltatottá vált. Az 
egyéni gazdaságok számának csökkenése mellett átalakult a gazdálko-
dás 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 gaz-
dasági mérettel rendelkeznek a koncentráció folytán. Az állattartó gazda-



 

ságok aránya némi növekedést mutat, sajnos ez csak a gazdaságok szá-
mára 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 koncent-
rációra vezethető vissza. 

2) Országos adatok elemzése alapján megállapítottam, hogy a földhasz-
nálat tekintetében a koncentrációs folyamat birtokkategóriánként elté-
rő. A gazdálkodók 70,8%-a 2000-ben még mindig 1 ha vagy annál ki-
sebb 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 kö-
vethető 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 kö-
zötti területtel rendelkező gazdaságok tartoznak. Ezen gazdálkodók szá-
ma 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 föld-
használat szempontjából a legnagyobb változás az 5,1 ha-t elérő vagy ezt 
meghaladó területen gazdálkodókat érinti. Ezen kategóriába tartozó gaz-
dálkodók 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 birtokszer-
kezetnek 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 gazdaság-
nak. Ezt bizonyítja, hogy 2000-ben a 960 ezer egyéni gazdaságban tevé-
kenykedő 1.982.679 főnek mindössze 4,7%-a tekinthető az EU előírásai 
alapján főfoglalkozásúnak. Az egyéni gazdálkodás célja a saját fogyasz-
tásra történő termelés, illetve az esetleges felesleg értékesítése, ezáltal ki-
egészítő jövedelem szerzése. A közel kétmillió mezőgazdasági tevé-
kenységet folytató egyén 38,2%-a nyugdíjas. Arányuk magasnak tekint-
hető, de egyben jelzi azt is, hogy nem csak ők szorulnak rá a mezőgazda-
sági 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 figye-
lembe 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 folyamato-
san csökken. A jövedelmezőség csökkenését csak a tételes költségelszá-
molást 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 gaz-
daság mérete biztosítja a család számára a társadalom által elfogadott 
szintű életszínvonal és életminőség megvalósításához szükséges jöve-
delmet. 

6) A gazdaságok jövedelem helyzetének megítélését a gazdaságok által 
előállított standard fedezeti hozzájárulás meghatározásán keresztül 
végeztem el, ennek segítségével határoztam meg a megélhetést bizto-
sító 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 át-
lagosan 2 fő tevékenykedik, megélhetésükhöz legalább 4 ESU nagy-
ságnak megfelelő gazdasági méret szükséges, ehhez számításaim sze-
rint 20ha nagyságú szántóterület megművelése illetve 6,4 számosál-
latnak megfelelő állatállomány tartása kell. Az általam vizsgált gazda-
ságok közel 60%-a ezen feltételeknek megfelel. A 4 ESU mérettel 
rendelkező gazdaság csak a megélhetéshez szükséges jövedelmet tud-
ja biztosítani, a gazdaság fejlesztését, beruházások létesítését, korsze-
rű technológiák alkalmazását már nem teszi lehetővé, ehhez kellene 
kiemelt támogatásokat biztosítani még az EU-taggá válást megelőző-
en, hogy a versenyképesség is javuljon. A gazdaságok támogatását a 
regionalitás figyelembe vételével kell kialakítani, melyben meghatá-
rozó kell hogy legyen az egyes ágazatok jövedelem termelő képessé-
ge, természeti adottságok megléte, gazdasági méret nagysága.  
 



 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK A KUTATÁSI EREDMÉ-
NYEK 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 szolgál-
tatott adatokat.  
Az egyéni gazdaságok tipizálása alapján a megállapításom az, hogy nem csak a 
birtokkoncentrációt kellene támogatni, hanem a meglévő szerkezethez alkal-
mazkodva a megfelelő szintű jövedelmezőséget biztosító tényezők érvényesülé-
sét elősegíteni. A vizsgált egyéni gazdaságok nem a méretet, hanem a jövedel-
mezőséget 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 támo-
gatni kell. A támogatási rendszert azonban úgy kell kialakítani, hogy a gazdasági 
méret alatti gazdaságok szociális támogatása elkülönüljön az érdemi agrártámo-
gatásoktól. Ahhoz, hogy az egyéni gazdaságok felvegyék a versenyt a csatlako-
zást 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 meg-
változott piaci, gazdasági, valamint támogatási rendszerhez a csatlakozást köve-
tően. 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 kér-
dőíves felmérés során gyűjtöttem össze. 

1) 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 szakirá-
nyú képesítést nyújtó akkreditált képzési formákat, a külföldi szakmai lá-
togatásokat.  

2) A gazdálkodók nem rendelkeznek megfelelő szintű információkkal a 
gazdálkodáshoz (tartástechnológia, termesztéstechnológia, növény-
védelem stb.) a hiány okozta problémák kezelésére a szaktanácsadás in-
tenzívebb működését elő kell segíteni. 

3) A gazdálkodók által igényelhető támogatások, kedvezményes hitelek 
igényléséhez szükséges információs központokat kell működtetni. 

4) Pályázati adminisztráció csökkentése, ugyanakkor ne csak a könyvelő dí-
ját lehessen elszámolni adókedvezményként, hanem a pályázatkészítő dí-
ját is. 



 
 

5) Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a kimutatott és a valós 
jövedelmek egy jól megválasztott adózási mód esetén jelentősen el-
térnek egymástól, ez áttekinthetetlenné teszi a jövedelem helyzetet, 
mely hátráltatja a hatékony támogatási rendszer kialakítását. Szüksé-
ges lenne az adóztatás olyan módosítása, amely a hatékonyság növe-
lését támogatná, és nem válna jövedelemalakító tényezővé. Az Egy-
szerűsített 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 jövedelme-
zőségi szint miatt nem biztosított. 

6) Gépkörök hatékony működtetése. A többségében elaprózódott birtokmé-
ret és az alacsony szintű jövedelmezőség nem teszi lehetővé a gazdálko-
dáshoz szükséges eszközök megvásárlását. A helyzetet javítaná a gépkö-
rök intenzívebb támogatása. A gépkör vásárolná az eszközöket, az esz-
közök fenntartásáért a gazdálkodók vállalnának felelősséget. Bérmunka 
elvégzésével a gépkör többletbevételre tehetne szert. A gépkörök javíta-
nák az eszközök kihasználtságát is. 

7) 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. Gaz-
dasági méret alatti termelők támogatása – melyek aránya országos szin-
ten meghaladja a 90%-ot – elsődlegesen szociális alapon kell hogy mű-
ködjék hisz alacsony méretüknél fogva nem lesznek jogosultak sem a 
nemzeti sem pedig uniós támogatásra, ennek elkerülése érdekében gyor-
sítani kell a birtokkoncentrációt és javítani kell a jövedelmezőséget. 

8) Információs központok létrehozása a termékértékesítésre, felvásárlásra, 
feldolgozásra, tárolásra vonatkozóan. A termelő egyértelműen átláthatná 
értékesítési lehetőségeit, ezek figyelembevételével a későbbiekben mó-
dosítani tudná termelési szerkezetét. 

9) Mezőgazdasági termeléshez szükséges inputok nagyobb arányú támoga-
tottsága (pl. vetőmag, vegyszer stb.). Ezzel javítani lehetne a rendkívül 
alacsony jövedelmezőséget. 

10) Hatékonyabban kell a gazdálkodókat tájékoztati arról, hogy milyen 
támogatásra tarthatnak számot a csatlakozást követően.  



 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 
Dolgozatomban az egyéni gazdaságokkal foglalkozom, mely a hazánk-

ban divatos szóhasználattal élve ma családi gazdaságként terjedt el. Elsőként 
áttekintettem a kistermelés helyzetét, az egyes történelmi szakaszokat, ki-
emelve és rámutatva arra, hogy a történelem folyamán milyen kedvező, illet-
ve kedvezőtlen folyamatok érintették az egyéni gazdaságok életét. Ennek 
kapcsán az 1945-ös fölosztás kérdésével, az államosítás hatásaival, majd vé-
gül a rendszerváltás utáni földbirtokpolitika kérdéseivel foglalkoztam. Ezek a 
folyamatok alapjaiban változtatták meg az egyéni gazdálkodók termelési fel-
tételeit, 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 szakér-
tők munkáinak áttanulmányozásával végeztem. Valamennyi gazdasági sze-
replő 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 mé-
retet 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 gaz-
daságokra vonatkozó vizsgálat. A vizsgált időintervallum – az elmúlt tíz esz-
tendő – 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 össze-
függő méretstruktúrát. Jelenleg a legkomplexebb információval a hazai teszt-
üzemi 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 földhasz-
nálat 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. Ennek oka főleg a bérleti rendszer jogi 



 
 

40%-ot is. Ennek oka főleg a bérleti rendszer jogi szabályozatlanságával ma-
gyarázható, másrészt az igen alacsony jövedelmezőség mellett a bérleti díja-
kat nehéz kigazdálkodni. Az EU-ban is terjed a rész és kiegészítő mezőgaz-
dasági munkavégzés. Hazánkban is mind országosan, mind pedig regionális 
szinten a részmunkaidős munkavégzés a meghatározó, nem tartom szeren-
csésnek, ha a támogatásokat az élethivatásszerű tevékenységhez kötjük, ame-
lyet 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 bővíté-
sével lehet megoldani, hanem a ráfordítások hatékonyabb felhasználásával, 
valamint az uniós gyakorlatnak megfelelő hatékonyabb támogatási rendszer 
kiépítésével és működtetésével.  



 

6. Summary 
 

In my thesis I deal with the individual farms, which can be found as 
family-run farms according to the national fashionable terminology. First I 
review the situation of small—scale production, the certain stages in history 
by highlighting and pointing out the favourable and unfavourable processes 
affecting the lives of individual farms throughout history. I examined the 
question of land allotment in 1945, the effects of nationalisation and finally 
the questions of land ownership policy after the change of the regime. These 
processes had a profound effect on the production conditions of individual 
farmers and the structure of their connections. 

Presumably this present situation cannot be seen as the end as during 
our accession to the European Union will surely change the present system 
which will have a further effect on both the production structure and the size 
of the farm categories. The evaluation of the situation of small-scale 
production was carried out by studying the works of national specialists. It 
has become obvious for all economic participants that the farm structure 
should not be defined in one single way and subsidy should be directed to 
one segment. There are such branches, which can efficiently run by 
individual farms and some others where the efficient economic size necessary 
for production is ensured by cooperatives and partnerships. Individual farms 
play a decisive role in the present agri-structure, and the size of these 
individual farms shows significant differences.  To define what exactly is 
meant under the term “individual farm”, I have reviewed the literary 
background of the term family run farm and thus I tried to give a more mo-
dern definition by using the domestic circumstances and the experience of the 
research. The central part of my thesis is the examination of individual farms 
based on national data. The basic data to examine the examined interval -the 
last ten years- were ensured by the KSH.   

The most important findings of the examination are that in the case of 
the certain farm categories the process of farm division is not over yet. 
Concentration is typical first of all for farms of more than 5 ha but the 
subsidy of the farms of this economic size should not evolve into a social 
question (like in the case of tiny farms) as the farms, which could be the 
competitors to the farms of the European Union, cannot evolve and develop 
then.  
To create the suitable policy of subsidies it is indispensable to get to know 
the present income situation of the individual farms and the size structure 
tightly connected to it.  
At present the domestic test system has the most complex information, 
which, unfortunately, does not ensure full informational cover on certain 
regions. To compare the results of my examination with the same points of 
examination of the European Union, I can experience great differences. From 
the point of view of land-lease and ownership the separation of these two 



 
 

factors is also typical in Hungary but in the case of the individual farms the 
cultivation of the own area is decisive as opposed to the practice of the Union 
where the ratio of the leased area can be as high as 40 %. The reason for it 
mainly is the legal non-regulation of the leasing system on one hand, and the 
fact that leasing fees are difficult to come by at such a low profitability, on 
the other.  
Part-time and additional agricultural work also spread in the EU. Part-time 
jobs are also decisive in Hungary both on a national and a regional level. I do 
not find it a good solution if subsidies are linked to professions, which have 
to be maintained in the long run. (family farmer).  
In the EU there are two criteria to define the term family run farm: on one 
hand, the family must be based on mainly family workforce and on the 
second, it has to ensure a decent living for the family. Based on my survey in 
Jász-Nagykun-Szolnok county there is one-two members of the family 
involved in farming besides the head of the family but in the case of seasonal 
work it can be multiplied. A decisive difference from the Union practice is 
the different profitability. I think the reason for this disparity lies not in the 
size or the economic size of the farm – the Union average is 18 ha per farm– 
rather in the relative relationship between expenditure and profit.  
I think that the decline of profitability deriving from the open state of the 
parity between industrial-agricultural products should not be stopped by 
increasing profits by all means, rather by the more effective use of 
expenditure and by creating and operating a more effective system of 
subsidies suited to the Union practice.  
2003 has brought newer changes in taxation for the agricultural primary 
producers and family farmers. According to it, the limit of the tax-free 
income has been increased to 400 thousand Ft for producers opting for lump 
sum taxation, in the case of the ones choosing itemised cost declaration it is 
enough to file a simplified tax return up to 3 million Ft of income provided 
that the producer has invoices of the costs covering 20 % of the income. The 
introduction of the simplified Company Tax  has not brought profound 
changes for the farms carrying out agricultural activates as there is no 
possibility for cost declaration so it is not worth paying the tax, which is 15 
% of the positive tax base besides low profitability as it would mean a heavy 
burden on producers. 
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2. melléklet 

 
ÁBRÁK JEGYZÉKE 

 
 
1. ábra  Földhasználat birtokkategóriánkénti megoszlása 1991-ben 13.o. 
2. ábra  Kutatási módszerek fajtái 33.o. 
3. ábra A földterület megoszlása az egyéni gazdálkodóknál (%) 56.o. 
4. ábra Az egyéni gazdálkodók létszámának megoszlása a föld-

használat szerint (%) 
56.o. 

5. ábra Az egyéni gazdálkodók létszámának megoszlása birtokka-
tegóriánként 2000-ben (%) 

58.o. 

6. ábra  A földterület megoszlása birtokkategóriánként 2000-ben 
(%) 

58.o. 

7. ábra  Egyéni gazdaságok számának alakulása birtokkategórián-
ként 1991-2000 

59.o. 

8. ábra Egyéni gazdaságok földterületének megoszlása birtokka-
tegóriánként 1991-2000 között 

59.o. 

9. ábra A gazdaságok számának és az általuk előállított termelési 
érték arányának alakulása 

62.o. 

10. ábra Az egyéni gazdaságok, valamint a termelési érték megosz-
lása 

64.o. 

11. ábra Az egyéni gazdaságok összetétele a gazdálkodás célja sze-
rint 

66.o. 

12. ábra Egy őstermelőre jutó jövedelem nagysága és változása az 
adózási mód függvényében (eFt/fő) 

79.o. 

13. ábra A tételes költségelszámolást és az átalányadózást választó 
őstermelők jövedelem-bevallás szerinti megoszlása 

84.o. 

14. ábra Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel megosz-
lása 1999-ben 

86.o. 

15. ábra Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel megosz-
lása 2000-ben 

86.o. 

16. ábra A mezőgazdasági vállalkozók jövedelmének és a támoga-
tások összegének alakulása (eFt) 

87.o. 

17. ábra Egyéni gazdaságok szántóföldi vetésszerkezete megyei 
szinten 2000-ben 

90.o. 

18. ábra Egyéni gazdaságok szántóföldi vetésszerkezete országosan 90.o. 
19. ábra Egyéni gazdaságok megoszlása termelési érték alapján 92.o. 
20. ábra Egy gazdaságra jutó termelési érték 2000-ben(eFt) 93.o. 
21. ábra Egyéni gazdaságok megoszlása a gazdálkodás célja szerint 95.o. 
22. ábra Mezőgazdasági munkát végzők gazdasági aktivitása Szol-

nok megyében 2000 
96.o. 



 

 
23. ábra Mezőgazdasági munkát végzők gazdasági aktivitása 

országosan 2000 
96.o. 

24. ábra A gazdálkodók életkor szerinti megoszlása 98.o. 
25. ábra Egyéni gazdaságok tevékenység szerinti megoszlása 102.o 

 
 



 
 

3. melléklet 
 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 
 
 
1. táblázat Nagy- és kisüzemek bruttó termelése   9.o. 
2. táblázat  Földhasználat 1970 és 1977 között   9.o. 
3. táblázat  A gazdaságok száma földterületük nagysága szerint 13.o. 
4. táblázat  A gazdasági reform megvalósulása 1991 végén 17.o. 
5. táblázat A mezőgazdasági foglalkoztatottság és a rurális la-

kosság  
18.o. 

6. táblázat A földterület használata gazdálkodási formák sze-
rint1991-2000 között (%) 

25.o. 

7. táblázat Skála típusok és az elemzésükre alkalmas alapvető 
statisztikák 

34.o. 

8. táblázat  Egyéni gazdaságok számának alakulása 52.o. 
9. táblázat  Az egyéni gazdaságok száma a gazdálkodás típusa 

szerint 
52.o. 

10. táblázat Az összeírt egyéni gazdálkodók száma, az álltaluk 
használt földterület és azok átlagos nagysága 

53.o. 

11. táblázat A megművelt földterület a használat jogcíme alapján  54.o. 
12. táblázat Egyéni gazdálkodók földterülete művelési ágan-

ként(%) 
55.o. 

13. táblázat A földterülettel rendelkező egyéni gazdálkodók 
számának és területének megoszlása birtoknagyság 
szerint 

56.o. 

14. táblázat Termőterület koncentráció 57.o. 
15. táblázat Átlagos birtokméret birtokkategóriánként (2000) 60.o. 
16. táblázat Egyéni gazdaságok állatállományának alakulása (db) 61.o. 
17. táblázat Növénytermesztő gazdaságok termelési érték előállí-

tása (2000) 
62.o. 

18. táblázat Állattenyésztő gazdaságok termelési érték előállítása 
(2000) 

63.o. 

19. táblázat Vegyes gazdaságok termelési érték előállítása 
(2000) 

63.o. 

20. táblázat A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 1996-
2000 között 

65.o. 

21. táblázat A családi munkaerő főbb adatai (2000) 67.o. 
22. táblázat Gazdaságon kívüli jövedelemszerző tevékenység(fő) 69.o. 
23. táblázat A gazdálkodók iskolai végzettség szerinti megoszlá-

sa 2000-ben (%) 
70.o. 

24. táblázat A gazdaságon kívüli jövedelemszerzés jelentősége 
az egyéni gazdaságokban (fő) 

70.o. 



 

 
25. táblázat Az APEH által regisztrált őstermelők megoszlása 

adózási mód szerint (fő) 
77.o. 

26. táblázat Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem 
alakulása 

77.o. 

27. táblázat Átalányadózó őstermelők kalkulált átlagos bevétele 
(Ft) 

78.o. 

28. táblázat Az őstermelők bevételéből származó kalkulált adó-
bevétel adózási mód szerint 

81.o. 

29. táblázat Jövedelemképződés a tételes költségelszámolás és 
diktált jövedelemhányad alapján adózó őstermelők-
nél(eFt) 

83.o. 

30. táblázat Mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozók 
jellemző adatai(eFt) 

85.o. 

31. táblázat Az egyéni gazdaságokba áramló támogatás (eFt) 87.o. 
32. táblázat Egyéni gazdaságok megoszlása termőterület nagy-

ság szerint 
88.o. 

33. táblázat Gazdálkodó szervezetek megoszlása a termőterület 
nagyság szerint 

89.o. 

34. táblázat Átlagos állatállomány létszáma –fajtánként- egy 
gazdaságra vonatkozóan 

91.o. 

35. táblázat Száz hektár mezőgazdasági területre jutó állatállo-
mány az egyéni gazdaságoknál és 
társasvállalkozásoknál (db) 

91.o. 

36. táblázat Egyéni gazdaságok megoszlása a mezőgazdasági 
termékérték nagyság kategóriái szerint 

94.o. 

37. táblázat A gazdálkodók életkor és szakirányú végzettsége 
közötti kapcsolat 

99.o. 

38. táblázat Megművelt földterület nagysága 100.o. 
39. táblázat A földhasználat jogcíme az egyéni gazdálkodóknál 100.o. 
40. táblázat A gazdálkodók gazdaság bővítési szándéka 101.o. 
41. táblázat Birtokkategóriák megoszlása német tipológia szerint 103.o. 
42. táblázat Birtokkategóriák megoszlása KSH tipológia szerint 103.o. 
43. táblázat Földalapú támogatás 2000-ben 104.o. 
44. táblázat Egyéni gazdaságok vetésszerkezete a felmérés alap-

ján 
105.o. 

45. táblázat A vizsgált gazdaságok állatállománya 105.o. 
46. táblázat Egyéni gazdaságok megoszlása a mezőgazdasági 

termékérték nagyságkategóriái szerint 
106.o. 

47. táblázat Egy gazdaságra jutó mezőgazdasági termékérték az 
egyéni gazdaságokban (eFt) 

107.o. 

48. táblázat A gazdálkodók tevékenysége a szolgáltatott alapada-
tok alapján 

107.o. 

49. táblázat Az egy ESU gazdasági méretet meghaladó gazdasá- 108.o. 



 
 

gok megoszlása 
50. táblázat A gazdálkodók összefoglaló adatai 109.o.
51. táblázat A vizsgált egyéni gazdaságok ESU kategóriái 111.o.
52. táblázat Gazdaságok méret szerinti összetétele az EU-ban és 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
111.o.

53. táblázat Egyéni gazdaságok megoszlása országos és megyei 
szinten az ESU alapján 

112.o.

54. táblázat A vizsgált gazdaságok megoszlása adózási forma 
alapján 

113.o.

55. táblázat A gazdaságonkénti támogatások igénybevétele az 
árbevétel nagyságának függvényében 

115.o.

 
 
 

 
 



 
4/a. melléklet 

Őstermelők adózása 1998-2000 
 

1998   1999 2000Igazgatóságok megnevezése 
Tételes 
költség- 

elszámolás

10%-os 
költség- 
hányad 

Átalány-
adózás 

Adatja-
vítás 
alatt 

Tételes 
költség- 

elszámolás 

10%-os 
költség-
hányad 

Átalány-
adózás 

Adatja-
vítás 
alatt 

Tételes 
költség-

elszámolás 

10%-os 
költség-
hányad 

Átalány-
adózás 

Adatjaví-
tás alatt 

Főváros összesen             7.727 67 11.712 70 8.873 67 12.925 70 10.126 71 14.158 70
Baranya 12.643            6 21.104 3 13.890 7 23.217 3 15.142 7 25.715 3
Bács-Kiskun             58.841 74 31.303 1.602 66.640 81 34.155 1.606 71.614 83 35.911 1.606
Békés 53.955            19 25.033 37 60.109 20 26.181 37 63.816 22 26.931 37
Borsod-Abaúj-Zemplén             4.427 10 15.846 4 13.077 31 38.344 6 15.188 38 46.645 6
Csongrád 17.415            24 30.841 64 20.486 28 33.582 64 22.804 30 35.323 64
Fejér 9.421            8 20.390 9 10.430 10 22.353 9 11.108 11 24.111 9
Győr-Sopron-Moson             22.714 11 32.183 9 25.354 14 33.732 9 28.020 14 34.997 9
Hajdú-Bihar 26.497            15 45.924 17 29.419 18 51.745 17 32.206 19 56.823 17
Heves 19.958            31 25.910 539 22.206 35 28.276 539 24.386 37 29.656 539
Komárom-Esztergom             4.035 16 8.644 91 4.946 60 9.893 91 5.680 71 10.958 91
Nógrád 7.055            17 12.364 4 8.146 18 14.236 4 8.758 20 15.317 4
Pest 11.010            22 37.900 129 12.473 23 40.373 129 13.705 27 42.560 129
Somogy             26.999 24 12.112 41 29.248 31 12.989 41 31.080 31 13.773 41
Szabolcs-Szatmár-Bereg             34.488 41 92.398 65 37.810 45 97.090 64 43.576 52 104.478 64
Jász-Nagykun-Szolnok             21.950 18 35.813 4 24.183 22 39.297 4 25.594 24 41.248 4
Tolna 11.720            14 18.908 14 13.419 15 20.643 16 15.7251 20 22.229 16
Vas             11.077 4 7.014 6 14.545 7 7.826 6 16.254 8 8.537 6
Veszprém             10.577 14 12.341 1 11.980 16 13.449 1 15.167 18 14.752 1
Zala 5.394            21 22.232 0 6.276 21 24.187 0 6.777 21 26.078 0
Országos összesen             378.903 486 519.972 2.709 433.510 569 584.493 2.717 476.726 624 630.200 2.717

 
Forrás: APEH 2002. 

 



4/b. melléklet 
 

Mezőgazdasági őstermelőkkel kapcsolatos kiemelt adatok az 53-as SZJA bevallásokból 
 

1998   1999 2000Megnevezés 
fő millió Ft      fő millió Ft fő Millió Ft

Mezőgazdasági őstermelésből jövedelmet vallók 14.505 3.376 8.634 2.138 9.613 2.496 
Ebből: nyugdíjas 4.608      986 2.420 562 2.723 685
Átalányadózó mezőgazdasági kistermelő       41.929 5.034 37.455 4.891 36.555 5.501
 
Forrás: APEH 2002. 
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4/c. melléklet 
 

Állami támogatások alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében  
1998-2001. közötti időszakban 

 
Támogatások jogcíme 1998 1999 2000 2001 

Földalapú növénytermesztési támogatás 334 707 874 1.159 
Egyéb költségcsökkentő támogatás 139 0 0 0,143 
Mező- és erdőgazdálkodás biztosítási 
támogatása 

115 138 136 129 

Nem biztosítható elemi károk térítése 0 933 804 0 
Állattenyésztési támogatás 72 184 299 313 
Szaktanács támogatása 6 3 4 9 
Mezei őrszolgálat támogatása 0 17 28 31 
Tőkepótló hitelkamat támogatása 329 91 24 34 
Új típusú szövetkezetek támogatása 0 88 128 124 
Melioráció és öntözés fejlesztés 108 51 0 114 
Szőlő, gyümölcs ültetvény telepítés tá-
mogatás 

79 55 80 50 

Új mezőgazdasági gépvásárlás, lízing 
támogatása 

363 511 491 1.077 

Mindösszesen 1.545 2.778 2.868 3.040 
Ebből belvíz kártérítés nélkül 1.545 1.845 2.064 0 
 
Forrás: APEH 2002. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye őstermelői létszámának alakulása 1999-
2001. között 

 
 
 1999. 2000. 2001. 
Őstermelők száma 42.077 69.150 74.384 
- ebből egyéni 39.032 64.468 68.861 
- ebből közös 3.045 4.682 5.523 
 
Forrás: APEH 2002.  
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5. melléklet 

 
A vizsgált egyéni gazdaságok TÉ és SHF kalkulációja eFt-ban 
 

S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér-

ték 

Állatállomány
Termelési ér-

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

1.  - 1.159,7 - 784,62 
2.  - - - - 
3.  - - - - 
4.  - - - - 
5.  -    271,3 - 167,28 
6.  -    271,3 - 167,28 
7.  - - - - 
8.  - - - - 
9.  - - - - 
10.  - - - - 
11.  - - - - 
12.  -    271,3 - 167.28 
13.  - - - - 
14.  - - - - 
15.  - - - - 
16.  - 77.315 - 32.144 
17.  - - - - 
18.  - 542,6 - 194,14 
19.  - - - - 
20.  - 38.700 - 5.990 
21.  - 542,6 - 194,12 
22.  - 271,3 - 167,28 
23.  - 310 - 193,82 
24.  - 310 - 193,82 
25.  - 271,3 - 167,28 
26.  - - - - 
27.  - 581,3 - 220,96 
28.  - 581,3 - 220,96 
29.  - - - - 
30.  - 271,3 - 167,28 
31.  - 271,3 - 167,28 
32.  238,2 38,7 90.763,8 26,54 
33.  595,5 - 226,90 - 
34.  1.191 - 595,20 - 
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S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér-

ték 

Állatállomány
Termelési ér-

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

35.  119,1 - 84,75 - 
36.  1.191 - 595,20 - 
37.  2.143,8 38,7 1.037,4 26,54 
38.  - 38,2 - 26,4 
39.  - - - - 
40.  905,2 38,7 452,2 26,4 
41.  - - - - 
42.  - - - - 
43.  - - - - 
44.  - - - - 
45.  - 310 - 173,72 
46.  - - - - 
47.  - - - - 
48.  - 232,2 - 156,9 
49.  - - - - 
50.  2.262,9 - 2.262,9 - 
51.  238,2 1.432,3 90,76 951.48 
52.  3.453,9 1.935 1.670,7 904,42 
53.  1.429,2 - 631.56 - 
54.  11.910 774 6.931 523,80 
55.  1.667,4 - 806,82 - 
56.  - - - - 
57.  - 967,5 - 653,85 
58.  833,7 1.548 416,54 1.046,60 
59.  3.930,3 1.316,6 1.901,29 857,36 
60.  2.501,1 1.316 1.209,73 1.207,42 
61.  7.860,6 1.741,5 4.575,94 1.176,93 
62.  1.250,6 - 604,97 - 
63.  9.528 22.941 5.545,5 14.278,68 
64.  2.084 1.354,5 1.008,5 915,90 
65.  6.431,4 4.221,1 3.743,58 2.739,36 
66.  - 697,4 - 439.72 
67.  - - - - 
68.  - - - - 
69.  - 116,1 - 78,62 
70.  3.096,6 2.590,3 1.440,25 1.455,8 
71.  - 1.628 - 1.003,68 
72.  1.905,6 - 921,8 - 
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- -

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

73.  3.811,2 - 1.843,613 - 
74.  - 387 - 261,540 
75.  - - - - 
76.  - - - - 
77.  - - - - 
78.  7.384,2 8.139 4.297,815 5.016,840 
79.  - 77,4 - 32,144 
80.  4.406,7 1.818,9 2.564,825 1.229,238 
81.  2.143,8 193,5 1.037,034 130,770 
82.  3.215,7 - 1.555,551 - 
83.  178,7 271,3 68,073 167,228 
84.  3.394,4 193,5 1.641,971 130,770 
85.  8.741,9 - 5.088,058 - 
86.  - 716,1 - 506,133 
87.  - - - - 
88.  - - - - 
89.  - 1.201 - 622,910 
90.  - 387 - 261,540 
91.  - - - - 
92.  11.910 - 6.931,960 - 
93.  178,7 - 68,073 - 
94.  714,6 774 357,012 523,080 
95.  - - - - 
96.  5.716,8 1.123,5 2.765,424 710,916 
97.  2.143,8 - 1.037,034 - 
98.  4.287,6 3.874 2.074,068 2.456,900 
99.  - - - - 
100. - 542,6 - 334,456 
101. - - - - 
102. - 271,3 - 167,228 
103. - - - - 
104. - - - - 
105. - - - - 
106. 4.764 387 2.592,585 261,540 
107. - 2.713 - 1.672,280 
108. - - - - 
109. - 774 - 523,080 
110. - 813,9 - 361,858 
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- -
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

111. 408.274,8 4.029,6 177.628,333 2.697,528 
112. 5.597,7 270,9 2.707,811 183,078 
113. - - - - 
114. 11.671,8 - 6.793,321 - 
115. 6.217,02 - 2704,8422 - 
116. 9.408,9 5.573,6 5.476,248 1.113,156 
117. 2.215,26 2.557,4 1.071,6018 1.599,364 
118. 1.179,09 - 589,0698 - 
119. 5.955 929,6 2.880,650 595,996 
120. 2.977,5 967,5 1.440,325 653,850 
121. 6.907,8 387 1.613,164 261,540 
122. 15.483 - 6.797,388 - 
123. 14.292 - 6.274,512 - 
124. 2.953,68 1.278,7 1.428,802,4 243,174 
125. - 967,5 - 653,850 
126. 119,1 967,5 84,175 653,850 
127. 1.310,1 1.627,8 633,743 1.003,368 
128. 1.786,5 1.741,5 864,195 572,010 
129. 238,2 - 90,7638 - 
130. 476,4 - 181,5276 - 
131. - 774 - 523,080 
132. - 387 - 261,540 
133. - - - - 
134. - 619,2 - 418,464 
135. - 2.713 - 1.672,280 
136. - - - - 
137. - 3.571,704 - - 
138. - 271,3 - 167,228 
139. - - - - 
140. - - - - 
141. - - - - 
142. - 310 - 173,218 
143. - - - - 
144. - 58.050 - 39.231,922 
145. - 271,3 - 167,228 
146. - 271,3 - 167,228 
147. - - - - 
148. - - - - 
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- SFH 

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér-

ték 

Terület 
SFH 

Állat 

149. - - - - 
150. - 38,7 - 26,154 
151. - 542,6 - 334,456 
152. - - - - 
153. - - - - 
154. - 232,2 - 170,754 
155. - - - - 
156. - 271,3 - 167,228 
157. 190,56 967,5 72,611 130,770 
158. - - - - 
159. - - - - 
160. - - - - 
161. 1.548,3 - 748,969 - 
162. 476,4 - 181,5276 - 
163. 2.858,4 2.595,3 1.382,712 1.657,218 
164. 2.143,8 1.935 1.037,034 702,780 
165. 6.788,7 - 3.951,2172 - 
166. - - - - 
167. 1.548,3 774 748,969 523,080 
168. 238,2 - 90,7638 - 
169. 3.215,7 967,5 1555,55 653,850 
170. 1.310,1 580,5 633,743 392,310 
171. - - - - 
172. - - - - 
173. - 1.161 - 807,670 
174. - 193,5 - 130,770 
175. 9.766,2 2.788,8 5.684,207 1.787,988 
176. - 813,9 - 501,684 
177. - - - - 
178. - - - - 
179. 595,5 - 226,909 - 
180. - 38,7 - 26,154 
181. - - - - 
182. - - - - 
183. - - - - 
184. - - - - 
185. - 4.068 - 3.414,690 
186. - 7.460 - 4.227,700 
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- -

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

187. - 8.309 - 3.414,670 
188. - - - - 
189. - 19.610 - 6.076,100 
190. - - - - 
191. - 23.220 - 15.692,400 
192. - 1.505,116 - 618,54208 
193. - - - - 
194. - 12.206,5 - 7.604,510 
195. - 11.457 - 4.913,370 
196. - - - - 
197. - 12.310,74 - 5.195,178 
198. - 9.496 - 3.902,480 
199. - - - - 
200. - 8.647 - 4.715,510 
201. - 7.169 - 3.684,739 
202. - 919,5 - 676,8675 
203. - - - - 
204. - - - - 
205. - 5.935 - 2.439,050 
206. - 1.625,4 - 453,220 
207. - 3.993,14 - 655,3747 
208. 142,92 854,58 54,458 501,684 
209. 1.488,75 4.921,3 720,163 690,4484 
210. - 2.402,6 - 1.214,120 
211. - 443,22 - 53,910 
212. - - - - 
213. - - - - 
214. - - - - 
215. 17.662,53 15.666,3 7.895,4276 3.185,922 
216. 6.514,77 2.713 3.791,782 1.672,280 
217. - - - - 
218. - 745,8 - 427,671 
219. - 3.410,4 - 2.111,352 
220. - - - - 
221. - - - - 
222. - - - - 
223. - 3.447,1 - 1.936,128 
224. - - - - 
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- -

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

225. - - - - 
226. 11.671,8 - 6.793,321 - 
227. 5.240,4 - 2.534,972 - 
228. - 38,7 - 26,154 
229. - 271,3 - 162,28 
230. 1.262,46 3.913,1 610,6978 2.023,596 
231. - 40,056 - 26,154 
232. 19.175,1 - 8.052,2904 - 
233. 214,38 774 81,6874 523,080 
234. 2.620,2 744 1.267,486 253,080 
235. 1.155,27 - 577,1694 - 
236. 714,6 310 357,012 193,382 
237. 4.525,8 - 2.189,294 - 
238. 5.716,8 - 2.765,424 - 
239. 1.191 77,4 595,020 32,144 
240. 4.049,4 271,3 1.958,842 167,228 
241. 2.143,8 - 1.037,034 - 
242. 714,6 - 357,012 - 
243. 178,65 813,9 136,146 501,684 
244. 3.096,6 1.548 1.497,938 1.046,160 
245. 2.262,9 271,3 1.094,647 167,228 
246. 2.143,8 271,3 1.037,034 167,228 
247. 1.905,6 309,6 921,808 209,232 
248. 428,76 38,7 163,375 26,154 
249. 2.739,3 77,4 1.037,034 32,144 
250. - - - - 
251. 14.292 16.888,4 6.274,512 7.372,964 
252. 35.610,9 - 15.633,9924 - 
253. 1.548,3 - 748,969 - 
254. 1.071,9 1.277,1 535,518 863,082 
255. 1.214,82 271,3 587,652,6 167,228 
256. - 2.713 - 1.672,280 
257. 1.786,5 542,6 864,195 334,456 
258. - 1.664,1 - 7.190,804 
259. - - - - 
260. 595,52 2.322 226,9095 1.569,240 
261. 643,14 - 321,3108 - 
262. 1.905,6 - 92,11808 - 



 154

- Termelési ér-
ték 

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

263. 1.905,6 - 9.211,808 - 
264. 2.262,9 813,9 1.094,647 223,430 
265. 643,14 232,2 321,3108 96.,32 
266. 2.620,2 1.006,2 1.267,486 216,232 
267. 195,28 - 185,151 - 
268. 333,48 - 127,069 - 
269. 238,2 - 90,7638 - 
270. 273,93 38,7 104,3784 26,154 
271. 5.240,4 7.052,2 2.534,972 4.008,048 
272. 1.786,5 38,7 864,195 26,154 
273. 655,05 - 327,261 - 
274. - 387 - 261,540 
275. - 2.713 - 1.672,280 
276. 1.667,4 2.128,5 806,582 1.136,010 
277. - 5.426 - 3.344,560 
278. 393,03 270,9 149,760,3 41,930 
279. 1.036,17 40,05 517,667 5,990 
280. - 271,3 - 167,228 
281. - - - - 
282. 928,98 - 464,1156 - 
283. - - - - 
284. 714,6 38,7 357,012 26,154 
285. 1.036,17 - 517,667 - 
286. 952,8 38,7 476,012 26,154 
287. 678,87 774 339,1614 523,080 
288. - - - - 
289. - - - - 
290. - - - - 
291. - 271,3 - 167,228 
292. 3.692,1 1.161 1.786,003 784,620 
293. 297,75 - 113,4548 - 
294. 3.573 11.937,2 1.728,390 5.132,0 
295. 4.764 1.548 2.304,520 1.046,160 
296. 4.525,8 3.096 2.189,294 2.092,320 
297. 238,2 3.096 90,7638 479,200 
298. 214,38 271,3 81,6874 167,228 
299. 488,31 350,28 186,0658 209,232 
300. 142,92 309,6 54,4583 104,616 
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- -

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

301. 142,92 40,68 54,4583 35,0 
302. - - - - 
303. - - - - 
304. 1.369,65 - 662,5495 - 
305. 297,75 - 113,4548 - 
306. 3.692 - 1.786,003 - 
307. 4.168,5 - 2.016,455 - 
308. - - - - 
309. 4.883,1 - 2.362,133 - 
310. 1.429,1 - 691,356 - 
311. 1.786,5 - 964,195 - 
312. 11.910 38,7 6.931,960 26,154 
313. 5.359,5 38,7 2.592,595 26,154 
314. 7.384,2 38,7 4.297,8152 26,154 
315. 976,62 580,5 487,9164 392,310 
316. 1.429,2 1.899,1 691,356 1.170,596 
317. 3.573 - 1.728,390 - 
318. 7.384,2 - 4.297,8152  
319. - - - - 
320. - 38,7 - 26,154 
321. 6.669,6 - 3.881,8976 - 
322. 7.265,1 38,7 5.856,2112 26,154 
323. - 38,7 - 26,154 
324. - - - - 
325. - 193,5 - 130,770 
326. - - - - 
327. - 38,7 - 26,154 
328. 11.910 - 6.931,960 - 
329. - - - - 
330. - - - - 
331. - 38,7 - 26,154 
332. - - - - 
333. - 38,7 - 26,154 
334. - - - - 
335. 297,75 1.935 113,45475 299,500 
336. 2.262,9 38,7 1.094,647 26,154 
337. 595,5 310 226,9095 193,382 
338. 11.910 310 693,1960 173,218 
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- -

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

339. 833,7 77,4 416,514 32,144 
340. 238,2 271,3 90,7638 167,228 
341. 3.573 - 1.728,390 - 
342. 3.096,6 310 1.497,938 193,382 
343. 1.786,5 310 864,195 173,218 
344. 595,5 271,3 297,510 167,228 
345. 1.131,45 2.089,8 565,269 746,904 
346. 666,96 - 333,2112 - 
347. 1.310,1 116,1 633,743 78,462 
348. 238,2 - 90,2.68 - 
349. - - - - 
350. - 38,7 - 26,154 
351. 11,91 67,8 3,14 50,8- 
352. 119,1 - 23,1438,5 - 
353. 1.905,6 2.441,7 921,808 1.505,592 
354. 2.024,7 774 979,421 523,080 
355. 2.262,9 3.255,6 1.094, 47 2.006,736 
356. 59,55 - 11,5719 - 
357. 2.024,7 - 476,016 - 
358. 1.548,3 - 748,969  
359. 297,75 - 113,45475  
360. 119,1 - 84,175 - 
361. 2.143,8 - 1.037,034 - 
362. - - - - 
363. 178,65 - 68,07285 - 
364. 297,75 - 113,45475 92,200 
365. 476,4 813,9 181,5276 501,684 
366. 178,65 - 68,7285 - 
367. 2.262,9 - 1.094,647 - 
368. 357,3 - 136,1457 - 
369. 238,2 - 1.382,712 - 
370. 2.262,9 - 748,969 - 
371. 238,2 - 90,7638 - 
372. 2.977,5 - 1.440,325 - 
373. 857,52 - 428,4144 - 
374. 1.786,5 1.608,22 864,195 965,874 
375. 357,3 - 136,1457 - 
376. - 94,92 - 45,2 
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Termelési ér-
ték 

-

 
S. 
sz. 

Termőterület Állatállomány
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

377. 416,85 - 158,83665 - 
378. 214,38 - 81,68742 - 
379. 2.739,3 774 1.325,099 523,080 
380. 297,75 - 113,45475 - 
381. - 135,6 - 113,823 
382. 178,65 - 68,07285 - 
383. - 774 - 523,080 
384. 1.488,75 - 720,1625 - 
385. 3.656,37 - 1.768,7191 3.190,000 
386. - 1.161 - 664,740 
387. - 4.644 - 718,800 
388. 11.814,72 350,056 6.876,444,8 199,372 
389. 5.716,8 350,056 2.765,424 199,372 
390. 4.525,8 350,056 2.189,294 199,372 
391. 1.429,2 348,7 691,356 199,372 
392. 1.667,4 350,056 806,582 199,372 
393. 250,11 350,056 95,3019 199,372 
394. - 40,056 - 26,154 
395. 928,98 - 464,1156 - 
396. 19.949,25 27.888 16,173 17,880 
397. 833,7 - 416,514 - 
398. 119,1 247,74 84,175 130,770 
399. 214,38 90,96 81,6874 52,308 
400. - 310 - 193,382 
401. 952,8 2.170,4 476,016 1.337,824 
402. 1.905,6 813,9 2.719,57 501,684 
403. 1.310,1 774 2.084,1 523,080 
404. 5.955 5.696,9 11.651,9 1.998,480 
405. 9.528 1.935 1,463 1.307,700 
406. 4.168,5 1.161 5.32,95 784,620 
407. 273,93 542,6 81,653 334,456 
408. 238,2 - 72,5238 - 
409. 1.500,66 1.356,5 725,928 836,140 
410. 2.501,1 - 1.209,873 - 
411. 1.131,45 387 565,269 261,540 
412. 4.406,7 116,1 2.131,681 78,462 
413. 2.262,9 20.682 1.094,647 14.309,160 
414. 238,2 309,6 90,763,8 47,920 
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-
Állat 

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér-

ték 

Terület 
SFH SFH 

415. 4.883,1 7.740 2.362,133 1.198,000 
416. 2.382 2.944,4 1.152.260 1.860,904 
417. 3.573 - 1.728,390 - 
418. 595,5 - 226,9095 - 
419. 2.382 929,6 331,6 595,996 
420. 4.168,5 1.859,2 2.016,455 1.191,992 
421. 4.168,5 - 2.016,455 - 
422. 714,6 2.322 357,012 1.569,240 
423. 238,2 813,9 90,7638 501,684 
424. 3.573 2.401,4 1283,90 1.340,658 
425. - 271,3 - 167,228 
426. - - - - 
427. - - - - 
428. - 271,3 - 167,228 
429. - - - - 
430. - - - - 
431. - - - - 
432. - - - - 
433. - - - - 
434. - - - - 
435. - - - - 
436. - - - - 
437. - - - - 
438. - 271,3 - 167,228 
439. - - - - 
440. - - - - 
441. 131,01 - 49,9201 - 
442. - - - - 
443. - - - - 
444. - - - - 
445. - - - - 
446. 238,2 - 90,7638 - 
447. - - - - 
448. - - - - 
449. - 967,5 - 149,750 
450. - 2.374 - 975,620 
451. - - - - 
452. - 4.644 - 3.138,480 
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Termelési ér-
ték 

-

 
S. 
sz. 

Termőterület Állatállomány
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

453. 297,75 9.675 113.454,75 5.530,300 
454. 4.764 - 2.304,520 - 
455. 2.143,8 3.874 1.037,034 2.456,900 
456. 6.550,5 1.548 3811,2578 1.046,160 
457. 4.764 - 2.304,520 - 
458. 1.881,78 - 910,2854 - 
459. 1.786,5 2.984,3 864,195 1.839,508 
460. 1.429,2 503,1 691,156 178,690 
461. 655,05 - 327,261 - 
462. 1.786,5 852,2 864,195 382,376 
463. 71,46 - 50,505 - 
464. 476,4 193,5 181,5276 130,770 
465. 595,5 - 226,9095 - 
466. 238,2 1.161 90,763,8 784,620 
467. 5.359,5 - 2.592,585 - 
468. 1.429,2 261,540 387 691,356 
469. 1.607,85 387 777,7755 261,540 
470. 1.572,12 387 760,4916 261,540 
471. 2.441,55 1.782,6 1.181,065 1.107,984 
472. - - - - 
473. 4.168,5 929,6 2.016,455 595,996 
474. 5.359,5 - 2.592,585 - 
475. 1.488,75 - 720,1625 - 
476. 3.453,9 - 1.670,777 - 
477. 2.334,36 - 1.129,2148 - 
478. 35.730 - 15.686,280 - 
479. 5.180,85 1.584 2.506,165 1.046,160 
480. 238,2 - 90,763 - 
481. 1.429,2 - 691,356 - 
482. 7.146 - 4.159,176 - 
483. 1.905,6 4.069,5 921,808 2.508,420 
484. 2.620,2 2.170,4 1.267,486 1.337,824 
485. 18.460,5 1.821,3 8.104,578 1.134,138 
486. 2.024,7 1.356,5 979,421 836,140 
487. 595,5 - 226,9095 - 
488. 2.143,8 - 1.037,034 - 
489. - 1.899,1 - 889,968 
490. 14.292 - 6.274,512 - 
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Termőterület 
- SFH 

 
S. 
sz. Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér-

ték 

Terület Állat 
SFH 

491. - - - - 
492. 23.820 1.859,2 10.457,520 1.191,992 
493. 6.550,5 - 3.812,578 - 
494. 9.170,7 11.265,2 5.336,602 3.142,426 
495. 595,5 - 226,9095 - 
496. 5.478,6 - 2.650,198 - 
497. 10.719 - 6.238,764 - 
498. 595,5 774 226,9095 - 
499. 55,5 967,5 226,9095 653,850 
500. - 1.161 - 784,620 
501. - - - - 
502. - - - - 
503. 1.548,3 - 748,969 - 
504. - 38,7 - 26,154 
505. - - - - 
506. - 310 - 193,382 
507. - - - - 
508. - 6.966 - 4.707,720 
509. - - - - 
510. - 2.322 - 1.569,240 
511. - 1.974,9 - 1.286,304 
512. - 3.988,9 - 2.161,970 
513. - - - - 
514. 5.955 - 2.880,650 - 
515. 3.573 - 1.728,390 - 
516. 4.764 - 2.304,520 - 
517. - 55.992 - 13.799,760 
518. 5.002,2 1.278,3 2.419,746 815,532 
519. 5.121,3 1.161 2.477,359 784,620 
520. - - - - 
521. - 542,2 - 334,456 
522. 238,2 - 90,7638 - 
523. 119,1 - 84,175 - 
524. 238,2 77,4 90,7638 32,144 
525. 238,2 271,3 90,7638 167,228 
526. - - - - 
527. - 2,374 - 1,374 
528. - - - - 
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S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér-

ték 

Állatállomány
Termelési ér-

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

529. - - - - 
530. 238,2 - 90,7638 - 
531. 53,82 - 46,2877 - 
532. 23,82 27,65424 4.105,8 1.808,830 
533. 5.716,8 1.935 2.765,424 1.307,700 
534. 5.716,8 1.935 1134,5475 1.307,700 
535. 297,75 774 113,45475 523,080 
536. 5.716,8 9.766,8 2.765,424 1.103,500 
537. 1.191 193,5 595,020 130,770 
538. 5.359,5 387 2.592,585 261,540 
539. 178,65 - 68,07285 - 
540. 238,2 193,5 90,7638 130,770 
541. 357,3 - - 136,1457 
542. 357,3 - 282,037 - 
543. 5.835,9 2.517,5 136,145,7 1500,0 
544. 357,3 193,5 50,505 130,770 
545. 71,46 - 64,175 - 
546. 119,1 77,4 69,431,5 52,308 
547. 35,75 - 9,7638 - 
548. 238,2 77,4 429,815,2 52,308 
549. 7.384,2 1.935 907,638 1.307,700 
550. 281 387 181,527,8 100,228 
551. 238,2 - 53,518 - 
552. 476,4 542,6 303,4602 334,456 
553. 1.171,9 - 535,518 - 
554. 607,41 - 303,4602  
555. 655,05 1.859,2 327,261 1.191,992 
556. 1.786,5 - 864,270 - 
557. 2.501,1 2.501,1 1.209,873 930,452 
558. 4.644,9 - 2.246,907 - 
559. 607,41 - 303,4602 - 
560. 952,8 952,8 170,596 476,016 
561. 1.191 - 595,020 - 
562. - 116,1 - 78,462 
563. 250,11 542,6 53,301,9 334,456 
564. - 77,4 - 52,308 
565. - - - - 
566. - - - - 
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-

 
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 

Állatállomány
Termelési ér-

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

567. 1.822,23 - 881,478,9 - 
568. - 38,7 - 26,154 
569. - 1.627,8 - 576,417 
570. - 67,8 - - 
571. - 814,68 - 523,080 
572. 107,19 - 75,7575 - 
573. 1.988,97 - 962,137 - 
574. 3.573 - 1.728,390 - 
575. 142,92 454,8 54,458 261,540 
576. - 232,2 - 156,924 
577. 857,52 - 428,4144 - 
578. 631,23 580,5 315,3606 291,149 
579. 142,92 - 54,458,3 - 
580. 3.334,8 387 1.613,164 - 
581. 357,3 464,4 136,1457 313,848 
582. - - - - 
583. - 387 - 261,540 
584. - 193,5 - 130,770 
585. - 387 - 261,54 
586. 238,2 - 90,763,8 26,154 
587. 7.741,5 311,356 4.505,774 193,382 
588. 1.191 311,356 595,020 193,382 
589. 1.191 - 595,020 - 
590. 29.775 - 13.071,900 - 
591. - 580,5 - 392,310 
592. 1.905,6 1.548 921,808 1.046,160 
593. 2.322,45 1.627,8 1.123,4535 - 
594. 35.134,5 - 15.424,842 - 
595. 5.955 6.271,8 2.880,650 4.141,848 
596. - 580,5 - 392,310 
597. - 1.935 - 1.307,700 
598. - 3.870 - 2.615,400 
599. - - - - 
600. - - - - 
601. - - - - 
602. 571,68 541,8 217,8331 366,156 
603. 1.310,1 581,3 633.743 218,293 
604. 2.832 3.870 1.152,360 599,000 



 163

 

-
Állatállomány

-
S. 
sz. 

Termőterület 
Termelési ér

ték 
Termelési ér

ték 

Terület 
SFH 

Állat 
SFH 

605. - 2.713 - 1.672,280 
606. 595,5 - 226,909 - 
607. 5.776,35 - 2.794,2305 - 
608. 250,11 - 95,3019 - 
609. 5.704,89 - 2.759,667 - 
610. 964,71 1.045,7 481,962 613,966 
611. 2.382 311,356 1.152,260 193,382 
612. 2.382 311,356 1.152,60 193,382 
613. 3.334,8 - 2.246,907 - 
614. - 425,7 - 172,700 
615. 595,5 891,3 226,9095 553,992 
616. - 310 - 193,382 
617. 833,7 3.526,9 416,514 2.173,964 
618. 190,56 - 72,6114 - 
619. 4.525,8 1.356,5 2.189,294 - 
620. 4.406,7 - 213,168 - 
621. 297,75 1.084,8 113,45475 684,762 
622. 2.382 1.356,5 1.152,260 836,140 
623. 6.550,5 - 3.812,578 - 
624. 2.739,3 1.200,9 1.901,229 763,224 
625. 4.525,8 - 2.189,294 - 
626. 714,6 1.356,5 357,012 836,140 
627. 285,84 - 108,9165 - 
628. - - 1.152,260 - 
 
Forrás: Egyéni adatbázison alapuló számítás
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6. melléklet 

 
Az EU gazdaságszerkezeti összeírása (FSS) keretében felmért ágazatok Stan-
dard Fedezeti Hozzájárulása  
(1998-1999-2000. évek átlaga) 
 

Megnevezés Mérték-
egység 

SGM 

Búza és tönkölybúza Ft/ha 51.723 
Durumbúza Ft/ha 51.892 
Rozs Ft/ha 27.949 
Árpa Ft/ha 43.740 
Zab Ft/ha 31.193 
Szemeskukorica Ft/ha 65.169 
Egyéb gabonafélék Ft/ha 33.441 
Száraztakarmányozásra borsó, tisztán Ft/ha 26.961 
Száraztakarmányozásra bab, tisztán Ft/ha 35.173 
Burgonya (a korai vetőburgonyával együtt) Ft/ha 449.753 
Cukorrépa (magtermesztést kivéve) Ft/ha 137.652 
Repce és fehérrépa Ft/ha 48.402 
Napraforgó Ft/ha 48.956 
Friss zöldségfélék, dinnyék és szamóca Ft/ha 319.640 
Takarmánynövények  Ft/ha 50.929 
Szántóföldi növények Ft/ha 45.256 
Tejhasznú tehenek Ft/állat 167.228 
Juhok (minden korú) Ft/állat 5.990 
Kecskék (bármely korú) Ft/állat 22.158 
Sertés 50 kg és annál nagyobb súlyú tenyészkoca Ft/állat 26.154 
Egyéb baromfi (kacsa, pulyka, liba, gyöngyös) Ft/100 

db állat 
97.562 

 
Forrás: AKII 2002. 
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-

7. melléklet 
 

Földalapú növénytermelési támogatás igénylés Jász-Nagykun-Szolnok me
gyében birtokkategória szerinti megoszlásban  
2000-2001. közötti időszakban 
 

 2000. 2001. 
 
Birtokkategória (ha) 

Igénylő 
(fő) 

Terület 
(ha) 

Igénylő 
(fő) 

Terület (ha)

1,00-20,00 9.431 65.058 9.282 69.268 
20,01-50,00 1.178 40.262 1.113 40.573 
50,01-300,00 386 48.772 361 51.582 
300 felett 119 192.224 103 154.223 
 
Forrás: FVM Szolnok megyei hivatal 2002. 
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8. melléklet 
 
SPSS statisztikai programmal végrehajtott feldolgozás eredményei 
 
A gazdálkodás jellege  
A megművelt földterület nagysága Crosstabulation 
 
 A megművelt földterület nagysága  

Total 
A gazdálkodás jellege 0-2,5ha 2,6-50 ha 51 ha felett 0  
Állattenyésztés 22 37 1 5 65 
Növénytermesztés 62 168 26 3 259 
Vegyes 36 197 40 4 277 
Total  120 402 67 12 601 
 
Chi Square Tests 
 

 Value df Asymé. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,182a 6 ,000 
Likelihood Ratio 35,620 6 ,000 
Linear-by-Linear Association 10,614 1 ,001 
N of Valid Cases 601   

 
A megművelt földterület nagysága 

Tervezi-e gazdasága bővítését? Crosstabulation 

 
Tervezi-e gazdasága bőví

tését? 
- Total A megművelt földte-

rület nagysága 
igen nem  

0-2,5 ha 28 91 119 
2,6-50 ha 208 192 400 
51 ha felett  45 22 67 
0 5 7 12 
Total 286 312 598 
 
Chi Square Tests 
 

 Value df Asymé. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 41,169a 3 ,000 
Likelihood Ratio 43,020 3 ,000 
Linear-by-Linear Association 28,051 1 ,000 
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N of Valid Cases 598   
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Re -

A megművelt földterület nagysága 
Rendelkezik-e megfelelő gépparkkal? Crosstabulation 

 
ndelkezik-e megfelelő gép

parkkal? 
Total A m te-egművelt föld

rület nagysága 
igen nem  

0-2,5 ha 22 98 120 
2,6-50 ha 16 235 398 
51 ha felett  51 15 66 
0 4 8 12 
Total 240 356 596 
 
 
Chi Square Tests 
 

 Value df Asymé. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 61,896a 3 ,000 
Likelihood Ratio 65,500 3 ,000 
Linear-by-Linear Association 43,005 1 ,000 
N of Valid Cases 596   
 

A családi gazdálkodás irányítójának életkora 
Tervezi-e gazdasága bővítését? Crosstabulation 

 
Tervezi-e gazdasága bővíté

sét? 

- Total A családi gazdálkodás 
irányítójának életkora 

igen nem  
0-25 év 36 29 65 
26-62 év 248 232 480 
63 év fölött 17 62 79 
Total 301 323 624 
 
Chi Square Tests 
 

 Value df Asymé. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,177a 2 ,000 
Likelihood Ratio 27,751 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 18,457 1 ,000 
N of Valid Cases 624   
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A családi gazdálkodás irányítójának életkora 

A megművelt földterület nagysága Crosstabulation 
 

A megművelt földterület nagysága Total A családi gazdálkodás 
irányítójának életkora 0-2,5 ha 2,6-50 ha 51 ha felett 0  

0-25 év 21 30 8  59 
26-62 év 71 335 53 8 467 
63 év fölött 28 38 6 4 76 
Total 120 403 67 12 602 
 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 37.028a 6 0.000 
Likelihood Ratio 34.364 6 0.000 
Linear-by-Linear 
Association 

0,001 1 0.980 

N of Valid Cases 602   
 

A családi gazdálkodás irányítójának életkora 
Földtulajdon Crosstabulation 

 
 Földtulajdon Total 
A családi gazdálkodás 
irányítójának életkora 

saját bérelt vegyes  

0-25 év 26 9 19 53 
26-62 év 262 22 154 438 
63 év fölött 60 1 8 69 
Total 348 32 180 560 
 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,374a 4 ,000 
Likelihood Ratio 33,520 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

14,798 1 ,000 

N of Valid Cases 560   
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Állandó jelleggel foglalkoz-

 
A családi gazdálkodási irányítójának életkora 

Állandó jelleggel foglalkoztat-e munkást? Crosstabulation 
 

tat-e munkást? 
Total A családi gazdálkodás 

irányítójának életkora 
igen nem  

0-25 év 9 56 65 
26-62 év 88 387 475 
63 év fölött 6 73 79 
Total 103 516 619 
 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,244a 2 ,044 
Likelihood Ratio 7,195 2 ,027 
Linear-by-Linear 
Association 

1,423 1 ,233 

N of Valid Cases 619   
 

A családi gazdálkodás irányítójának életkora 

Igénybe vesznek-e idénymunkásokat? Crosstabulation 
 

Igénybe vesznek-e idény

munkásokat? 

- Total A családi gazdálkodás 
irányítójának életkora 

igen nem  
0-25 év 21 45 66 
26-62 év 186 294 480 
63 év fölött 16 63 79 
Total 223 402 625 
 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,593a 2 ,005 
Likelihood Ratio 11,352 2 ,003 
Linear-by-Linear 
Association 

2,792 1 ,095 

N of Valid Cases 625   
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A gazdálkodás jellege 

Rendelkezik-e megfelelő gépparkkal? Crosstabulation 
 

Rendelkezik-e megfelelő 

gépparkkal? 

Total A gazdálkodás jellege 

igen nem  
Állattenyésztés 21 59 80 
Növénytermesztés 85 173 258 
Vegyes  139 138 277 
Total 245 370 615 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,639a 2 ,000 
Likelihood Ratio 23,844 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

22,137 1 ,000 

N of Valid Cases 615   
 

A családi gazdálkodás irányítójának életkora 
A gazdálkodásba bevont családtagok száma Crosstabulation 

 
 A gazdálkodásba bevont család-

tagok száma 
Total 

A családi gazdálkodás 
irányítójának életkora 

1 fő 2 fő 3 vagy 
több fő 

 

0-25 év 39 18 7 64 
26-62 év 190 185 94 469 
63 év fölött 50 14 10 74 
Total 279 217 111 607 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,969a 4 ,000 
Likelihood Ratio 26,484 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

,350 1 ,554 

N of Valid Cases 607   
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A családi gazdálkodás irányítójának életkora 

Szakirányú végzettség Crosstabulation 
 

Szakirányú végzettség Total A családi gazdálkodás 

irányítójának 

ra 

életko- igen nem  

0-25 év 37 29 66 
26-62 év 249 231 480 
63 év fölött 24 55 79 
Total 310 315 625 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,770a 2 ,001 
Likelihood Ratio 14,105 2 ,001 
Linear-by-Linear 
Association 

10,437 1 ,001 

N of Valid Cases 625   
 

2000. évi árbevétele 
Készül-e adóbevallást beadni 2001-ben? Crosstabulation 

 
Készül-e adóbevallást beadni 

2001-ben? 

Total 2000. évi árbevétele 

igen nem  
0-250 eFt 49 104 153 
250 dFt-4 mFt 321 52 373 
4 mFt felett 90 2 92 
Total 460 158 618 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 197,535a 2 ,000 
Likelihood Ratio 190,175 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

163,897 1 ,000 

N of Valid Cases 618   
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2000. évi árbevétele 

Milyen adózási formát választott? Crosstabulation 
 

Milyen adózási formát választott? Total 2000 évi á
bevétele 

r-
Diktált jövede-Átalány Tételes költségel-

számolás lemhányad 
 

0-250 eFt 94 50 1 145 
250 eFt-4 mFt 93 278 3 374 
4 mFt felett 7 64 4 75 
Total 194 392 8 594 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 105,537  a 4 ,000 
Likelihood Ratio 101,348 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

90,292 1 ,000 

N of Valid Cases 594   
 

2000. évi árbevétele 
Rendelkezik-e megfelelő gépparkkal? Crosstabulation 

 
Rendelkezik-e megfelelő géppark

kal? 

- Total 2000. évi árbe

vétele 

-

igen nem  
0-250 eFt 25 126 151 
250 dFt-4 mFt 155 220 375 
4 mFt felett 66 22 88 
Total 246 368 614 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 79,730a 2 ,000 
Likelihood Ratio 83,742 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

78,453 1 ,000 

N of Valid Cases 614   
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2000. évi árbevétele 

Total 

 

Tervezi-e gazdasága bővítését? Crosstabulation 
 

Tervezi-e gazdasága bővítését? 2000. évi árbevéte-

le igen nem  

0-250 eFt 42 112 154 
250 dFt-4 mFt 192 184 376 
4 mFt felett 66 26 92 
Total 300 322 622 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 48,662 2 ,000 
Likelihood Ratio 50,393 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

48,446 1 ,000 

N of Valid Cases 622   
 

2000. évi árbevétele 
Vett-e igénybe támogatást? Crosstabulation 

 
Vett-e igénybe támogatást? Total 2000. évi árbevétele 

igen nem  
0-250 eFt 93 61 154 
250 dFt-4 mFt 319 58 377 
4 mFt felett 80 12 92 
Total 492 131 623 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 42,786a 2 ,000 
Likelihood Ratio 39,092 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

32,423 1 ,000 

N of Valid Cases 623   
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A megművelt földterület nagysága 

Vett-e igénybe támogatást? Crosstabulation 
 

Vett-e igénybe támoga-

tást? 

Total A megművelt földte-

rület nagysága 

igen nem  
0-2,5 ha 64 56 120 
2,6-50 ha 335 65 400 
51 ha felett 63 4 67 
0 12  12 
Total 474 125 599 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 65,701a 3 ,000 
Likelihood Ratio 62,462 3 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

54,640 1 ,000 

N of Valid Cases 599   
 

A megművelt földterület nagysága 
2000 évi árbevétele Crosstabulation 

 
2000. évi árbevétele Total A -megművelt föld

terület nagysága 0-250 eFt 250 eFt-4 mFt 4 mFt felett  
0-2,5 ha 79 38 2 119 
2,6-50 ha 61 296 44 401 
51 ha felett 1 25 41 67 
0 3 9 87 12 
Total 144 368  599 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 268,723a 6 ,000 
Likelihood Ratio 211,573 6 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

133,712 1 ,000 

N of Valid Cases 599   
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A családi gazdálkodás irányítójának életkora 

Helyesli-e az EU csatlakozást? Crosstabulation 
 

Helyesli-e az EU csatlakozást? Total A családi gazdálkodás 

irányítójának életko-

ra 

igen nem  

0-25 év 40 26 66 
26-62 év 286 180 466 
63 év fölött 42 35 77 
Total 368 241 609 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,289a 2 ,525 
Likelihood Ratio 1,274 2 ,529 
Linear-by-Linear 
Association 

,631 1 ,427 

N of Valid Cases 609   
 

2000. évi árbevétele 
Helyesli-e az EU csatlakozást? Crosstabulation 

 
Helyesli-e az EU csatlako

zást? 

- Total 2000. évi árbevétele 

igen nem  
0-250 eFt 68 80 148 
250 eFt – 4 mFt 231 367 136 
4 mFt felett 67 25 92 
Total 366 241 607 

 
Chi-Square Tests 

 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,838a 2 ,000 
Likelihood Ratio 19,824 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

19,066 1 ,000 

N of Valid Cases 607   
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9. melléklet 
 

A kérdőívekre adott válaszok gyakorisági értékei 
 
A családi gazdálkodás irányítójának életkora 

 
 Fraqency Percent Valid percent Cumulative Per-

cent 
Valid 0-25 év 66 10,5 10,5 10,5 

26-62 év 483 76,9 76,9 87,4 
63 év fölött 79 12,6 12,6 100,0 

Total 628 100,0 100,0  
 
A gazdálkodásba bevont családtagok száma 

 
 Cumulative Per-

cent 
Fraqency Percent Valid percent 

Valid 1 fő 279 44,4 46,0 46,0 
2 fő 217 34,6 35,7 81,7 
3 vagy több fő 111 17,7 18,3 100,0 
Total 607 96,7 100,0  

Missing System 21 3,3   
Total 628 100,0   

 
Szakirányú végzettség 

 
 Fraqency Percent Valid percent Cumulative Per

cent 
-

Valid igen 310 49,4 49,6 49,6 
nem 315 50,2 50,4 100,0 
Total 625 99,5 100,0  

Missing System 3 ,5   
Total 628 100,0   

 
Igénybe vesznek-e idénymunkásokat? 

 
 Fraqency Percent Valid percent Cumulative Per

cent 
-

Valid igen 223 35,5 35,7 35,7 
nem 402 64,0 64,3 100,0 
Total 625 99,5 100,0  
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Missing System 3 ,5   
Total 628 100,0   
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-

 
Állandó jelleggel foglalkoztat-e munkást? 

 
 Fraqency Percent Valid percent Cumulative Per

cent 
Valid igen 103 16,4 16,6 16,6 

nem 516 82,2 83,4 100,0 
Total 619 98,6 100,0  

Missing System 9 1,4   
Total 628 100,0   

 
A gazdálkodás jellege 

 
 Fraqency Percent Valid 

percent 
Cumulative Per-

cent 
Valid állattenyésztés 86 13,7 13,7 13,7 

növénytermesztés 260 41,4 41,5 55,2 
vegyes 281 44,7 44,8 100,0 
Total 627 99,8 100,0  

Missing System 1 ,2   
Total 628 100,0   

 
A megművelt földterület nagysága 

 
 Fraqency Percent Valid percent Cumulative Per

cent 
-

Valid 0-2,5 ha 120 19,1 19,9 19,9 
2,6-50 ha 403 64,2 66,9 86,9 
51 ha felett 67 10,7 11,1 98,0 
0 12 1,9 2,0 100,0 
Total  602 95,9 100,0  

Missing System 26 4,1   
Total 628 100,0   
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Megművelt földterület gazdaságonként 
 
 Fraqency Percent Valid percent Cumulative 

Percent 
Valid,1 1 ,2 ,3 ,3 

,2 1 ,2 ,3 ,5 
,3 1 ,2 ,3 ,8 
,5 2 ,2 ,5 1,3 
,6 2 ,3 ,5 1,9 
,8 1 ,2 ,3 2,2 
,9 1 ,2 ,3 2,4 
1,0 9 1,4 2,4 4,8 
1,1 1 ,2 ,3 5,1 
1,2 5 ,8 1,3 6,5 
1,4 1 ,2 ,3 6,7 
1,5 6 1,0 1,6 8,3 
1,6 2 ,3 ,5 8,9 
1,8 5 ,8 1,3 10,2 
2,0 24 3,8 6,5 16,7 
2,1 2 ,3 ,5 17,2 
2,3 2 ,3 ,5 17,7 
2,4 1 ,2 ,3 18,0 
2,5 9 1,4 2,4 20,4 
3,0 9 1,4 2,4 22,8 
3,3 1 ,2 ,3 23,1 
3,5 1 ,2 ,3 23,4 
3,6 1 ,2 ,3 23,7 
4,0 6 1,0 1,6 25,3 
4,1 1 ,2 ,3 25,5 
4,5 1 ,2 ,3 25,8 
4,8 1 ,2 ,3 26,1 
5,0 13 2,1 3,5 29,6 
5,1 2 ,3 ,5 30,1 
5,3 1 ,2 ,3 30,4 
5,4 2 ,3 ,5 30,9 
5,5 3 ,5 ,8 31,7 
5,6 1 ,3 ,2 32,0 
5,7 1 ,2 ,3 32,3 
6,0 6 1,0 1,6 33,9 
7,0 5 ,8 1,3 35,2 
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 Fraqency Percent Valid percent Cumulative 

Percent 
7,2 2 ,3 ,5 35,8 
7,6 1 ,2 ,3 36,0 
7,8 2 ,3 ,5 36,6 
8,0 6 1,0 1,6 38,2 
8,1 1 ,2 ,3 38,4 
8,2 1 ,2 ,3 38,7 
8,7 2 ,3 ,5 39,2 
9,0 2 ,3 ,5 40,3 
9,5 2 ,3 ,5 40,3 
9,7 1 ,2 ,3 40,6 
9,9 1 ,2 ,3 40,9 
10,0 7 1,1 1,9 42,7 
10,2 1 ,2 ,3 43,0 
10,5 1 ,2 ,3 43,3 
10,6 1 ,2 ,3 43,5 
10,7 1 ,2 ,3 43,8 
11,0 5 ,8 1,3 45,2 
11,5 1 ,2 ,3 45,4 
12,0 7 1,1 1,9 47,3 
12,5 3 ,5 ,8 48,1 
12,6 1 ,2 ,3 48,4 
13,0 5 ,8 1,3 49,7 
14,0 4 ,6 1,1 50,8 
15,0 9 1,4 2,4 53,2 
15,3 1 ,2 ,3 53,5 
15,8 1 ,2 ,3 53,8 
16,0 7 1,1 1,9 55,6 
16,7 1 ,2 ,3 53,8 
17,0 1 ,2 ,3 55,9 
17,5 2 ,3 ,5 56,7 
18,0 9 1,4 2,4 59,1 
18,6 1 ,2 ,3 59,4 
19,0 6 1,0 1,6 61,0 
19,4 1 ,2 ,3 59,4 
19,5 1 ,2 ,3 61,6 
19,6 1 ,2 ,3 61,8 
20,0 7 1,1 1,9 63,7 
20,5 1 ,2 ,3 64,0 
21,0 4 ,6 1,1 65,1 
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 Fraqency Percent Valid percent Cumulative 

Percent 
22,0 1 ,2 ,3 65,3 
23,0 5 ,8 1,3 66,7 
24,0 1 ,2 ,3 66,9 
25,0 1 ,2 ,3 67,5 
26,0 3 ,5 ,8 68,3 
27,0 2 ,3 ,5 68,8 
28,0 1 ,2 ,3 69,1 
29,0 2 ,3 ,5 69,6 
30,0 8 1,3 2,2 71,8 
30,7 1 ,2 ,3 72,0 
31,0 2 ,3 ,5 72,6 
32,0 2 ,3 ,5 73,1 
33,8 1 ,2 ,3 73,7 
34,0 1 ,2 ,3 75,8 
37,0 3 ,5 ,8 76,6 
38,0 5 ,8 1,3 78,0 
39,0 2 ,3 ,5 78,5 
40,0 4 ,6 1,1 79,6 
41,0 2 ,3 ,5 80,1 
42,0 1 ,2 ,3 80,4 
43,0 1 ,2 ,3 80,4 
43,5 1 ,2 ,3 80,9 
44,0 2 ,3 ,5 81,5 
45,0 4 ,6 1,1 82,5 
46,0 1 ,2 ,3 82,8 
47,0 1 ,2 ,3 83,1 
47,9 1 ,2 ,3 83,3 
48,0 6 1,0 1,6 84,9 
48,5 1 ,2 ,3 85,2 
49,0 1 ,2 ,3 85,5 
50,0 3 ,5 ,8 86,3 
52,2 1 ,2 ,3 86,6 
54,0 1 ,2 ,3 86,8 
55,0 3 ,5 ,8 87,9 
56,0 1 ,2 ,3 88,2 
57,0 1 ,2 ,3 88,4 
58,0 1 ,2 ,3 88,7 
60,0 3 ,5 ,8 89,5 
62,0 3 ,5 ,8 89,5 
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 Fraqency Percent Valid percent Cumulative 

Percent 
65,0 1 ,2 ,3 90,6 
66,0 2 ,3 ,5 91,1 
76,0 1 ,2 ,3 91,4 
77,0 1 ,2 ,3 91,7 
79,0 1 ,2 ,3 91,9 
80,0 3 ,5 ,8 92,7 
82,0 1 ,2 ,3 93,0 
90,0 1 ,2 ,3 93,3 
98,0 2 ,3 ,5 93,8 
99,2 1 ,2 ,3 94,1 
100,0 5 ,8 1,3 95,4 
112,0 1 ,2 ,3 95,7 
120,0 3 ,5 ,8 96,5 
130,0 1 ,2 ,3 96,8 
151,0 1 ,2 ,3 97,0 
155,0 1 ,2 ,3 97,6 
167,5 1 ,2 ,3 97,6 
200,0 1 ,2 ,3 97,8 
250,0 1 ,2 ,3 98,1 
295,0 1 ,2 ,3 98,4 
299,0 2 ,3 ,5 98,9 
300,0 1 ,2 ,3 99,2 
400,0 1 ,2 ,3 99,5 
550,0 1 ,2 ,3 99,7 
3.428,0 1 ,2 ,3 100,0 
Total  372 59,2 100,0  

Missing 
System 

256 408   

Total 628 100,0   
 
Gazdaságok állatállománya állatfajonként 
 

 ló baromfi sertés szarvasmarha juh 
N Valid 9 52 226 148 44 
    Missing 619 576 402 480 584 
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Ló 
 

 Fraqency Percent Valid percent Cumulative 
Percent 

Valid ,1 5 ,8 55,6 55,6 
,2 2 ,3 22,2 77,8 
,3 2 ,3 22,2 100,0 
Total 9 1,4 100,0  

Missing System 619 98,6   
Total  628 100,0   
 
Baromfi 

 
 Fraqency Percent Valid per-

cent 
-Cumulative Per

cent 
Valid 1 17 2,7 32,7 32,7 

2 1 ,2 1,9 34,6 
10 1 ,2 1,9 34,6 
30 3 ,5 5,8 42,3 
31 1 ,2 1,9 44,2 
40 1 ,2 1,9 46,2 
50 4 ,6 7,7 53,8 
70 2 ,3 3,8 57,7 
100 2 ,3 3,8 61,5 
185 1 ,2 1,9 63,5 
220 1 ,2 1,9 65,4 
450 1 ,2 1,9 67,3 
634 1 ,2 1,9 69,2 
1.000 1 ,2 1,9 71,2 
1.366 1 ,2 1,9 73,1 
2.300 1 ,2 1,9 75,0 
2.634 1 ,2 1,9 76,9 
3.000 1 ,2 1,9 78,8 
3.500 2 ,3 3,8 82,7 
4.000 1 ,2 1,9 84,6 
4.500 3 ,5 5,8 90,4 
5.000 1 ,2 1,9 92,3 
5.286 1 ,2 1,9 94,2 
7.000 1 ,2 1,9 96,2 
12.000 1 ,2 1,9 98,1 
13.000 1 ,2 1,9 100,0 
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Fraqency r- -
 

 Percent Valid pe
cent 

Cumulative Per
cent 

Total 52 8,3 100,0  
Missing 
System 

576 91,7   

Total 628 100,0   
 
Sertés 

 
 Fraqency Percent Valid per

cent 
- -Cumulative Per

cent 
Valid 1 58 9,2 25,7 25,7 

2 7 1,1 3,1 28,8 
3 6 1,0 2,7 31,4 
4 5 ,8 2,2 33,6 
5 14 2,2 6,2 39,8 
6 4 ,6 1,8 41,6 
7 2 ,3 ,9 42,5 
8 4 ,6 1,8 44,2 
10 24 3,8 10,6 54,9 
12 4 ,6 1,8 56,6 
14 1 ,2 ,4 57,1 
15 9 1,4 4,0 61,1 
16 1 ,2 ,4 61,5 
17 1 ,2 ,4 61,9 
20 24 3,8 10,6 72,6 
21 1 ,2 ,4 73,0 
25 7 1,1 3,1 76,1 
27 2 ,3 ,9 77,0 
30 14 2,2 6,2 83,2 
33 1 ,2 ,4 83,6 
35 2 ,3 ,9 84,5 
40 7 1,1 3,1 87,6 
43 2 ,3 ,9 88,5 
45 1 ,2 ,4 88,9 
47 1 ,2 ,4 89,4 
50 5 ,8 2,2 91,6 
54 1 ,2 ,4 92,0 
60 6 1,0 2,7 94,7 
70 1 ,2 ,4 95,1 
80 2 ,3 ,9 96,0 
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- -
 
 Fraqency Percent Valid per

cent 
Cumulative Per

cent 
90 1 ,2 ,4 96,5 
100 1 ,2 ,4 96,9 
120 2 ,3 ,9 97,8 
180 1 ,2 ,4 98,2 
200 1 ,2 ,4 98,7 
300 1 ,2 ,4 99,1 
600 1 ,2 ,4 99,6 
1.500 1 ,2 ,4 100,0 
Total  226 36,0 100,0  

Missing 
System 

402 64,0   

Total  628 100,0   
 
Szarvasmarha 

 
 Fraqency Percent Valid per

cent 
- Cumulative Percent

Valid 1 54 8,6 36,5 36,5 
2 16 2,5 10,8 47,3 
3 13 2,1 8,8 56,1 
4 7 1,1 4,7 60,8 
5 11 1,8 7,4 68,2 
6 11 1,8 7,4 75,7 
7 2 ,3 1,4 77,0 
8 3 ,5 2,0 79,1 
9 2 ,3 1,4 80,4 
10 9 1,4 6,1 86,5 
11 2 ,3 1,4 87,8 
12 3 ,5 2,0 89,9 
13 2 ,3 1,4 91,2 
14 1 ,2 ,7 91,9 
15 1 ,2 ,7 92,6 
18 1 ,2 ,7 93,2 
20 2 ,3 1,4 94,6 
22 1 ,2 ,7 95,3 
30 1 ,2 ,7 95,9 
36 1 ,2 ,7 96,6 
38 1 ,2 ,7 97,3 
40 1 ,2 ,7 98,0 
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- Fraqency Percent Valid per
cent 

Cumulative Percent 

44 1 ,2 ,7 98,6 
60 1 ,2 ,7 99,3 
76 1 ,2 ,7 100,0 
Total  14823,6 100,0   
Missing 
System 

480 76,4   

Total 628 100,0   
 
Juh 

 
 Fraqency Percent Valid per

cent 
- Cumulative Percent 

Valid 1 16 2,5 36,4 36,4 
3 2 ,3 4,5 40,9 
5 1 ,2 2,3 43,2 
7 1 ,2 2,3 45,5 
8 4 ,6 9,1 54,5 
9 1 ,2 2,3 56,8 
15 1 ,2 2,3 59,1 
20 2 ,3 4,5 63,6 
22 1 ,2 2,3 65,9 
23 1 ,2 2,3 68,2 
25 1 ,2 2,3 70,5 
30 2 ,3 4,5 75,0 
32 1 ,2 2,3 77,3 
33 1 ,2 2,3 79,5 
50 2 ,3 4,5 84,1 
80 1 ,2 2,3 86,4 
120 1 ,2 2,3 88,6 
130 1 ,2 2,3 90,9 
150 1 ,2 2,3 93,2 
200 1 ,2 2,3 95,5 
360 1 ,2 2,3 97,7 
470 1 ,2 2,3 100,0 
Total 44 7,0 100,0  
Missing 
System 

584 93,0   

Total  628 100,0   
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Mikortól van igazolványa? 

 
 Fraqency Percent Valid per

cent 
Cumulative Percent 

Valid 1997 348 55,4 65,7 65,7 
1998 106 16,9 20,0 85,7 
1999 50 8,0 9,4 95,1 
2000 16 2,5 3,0 98,1 
2001 10 1,6 1,9 100,0 
Total 530 84,4 100,0  

Missing 
System 

98 15,6   

Total 628 100,0   
 
Rendelkezik-e a családi őstermelői igazolvánnyal? 

 
 Fraqency Percent Valid per

cent 
- Cumulative Percent 

Valid igen 211 33,6 34,7 34,7 
nem 397 63,2 65,3 100,0 
Total 608 96,8 100,0  

Missing 
System 

20 3,2   

Total 628 100,0   
 

2000. évi árbevétele 
 
 Fraqency Percent Valid 

percent 
Cumulative Percent

Valid 0-250 e Ft 154 24,5 24,7 24,7 
250 eFt-4 mFt 377 60,0 60,4 85,1 
4 mFt felett 93 14,8 14,9 100,0 
Total 624 99,4 100,0  

Missing 
System 

4 ,6   

Total 628 100,0   
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-

Készül-e adóbevallást beadni 2001-ben? 

 
 Fraqency Percent Valid percent Cumulative Per

cent 
Valid igen 461 73,4 74,4 74,4 

nem 159 25,3 25,6 100,0 
Total 620 98,7 100,0  

Missing 
System 

8 1,3   

Total 628 100,0   
 
Milyen adózási formát választott? 

 
 Fraqency Percent Valid 

percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Átalány   196 31,2 32,9 32,9 
Tételes költség- 

elszámolás 

392 62,4 65,8 98,7 

Diktált jövede- 
lemhányad 

8 1,3 1,3 100,0 

Total 596 94,9 100,0  
Missing 
System 

32 5,1   

Total 628 100,0   
 
Vett-e igénybe támogatást? 

 
 Fraqency Percent Valid pe

cent 
r- Cumulative Percent 

Valid igen 493 78,5 78,9 78,9 
nem 132 21,0 21,1 100,0 
Total 625 99,5 100,0  

Missing  
System 

3 ,5   

Total 628 100,0   
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Valid percent

 
Tervezi- gazdasága bővítését? 

 
 Fraqency Percent Cumulative Percent
Valid igen 301 47,9 48,2 48,2 

nem 323 51,4 51,8 100,0 
Total 624 99,4 100,0  

Missing 
System 

4 ,6   

Total 628 100,0   
 
Helyesli-e az EU csatlakozást? 

 
 Fraqency Percent Valid percent Cumulative Per-

cent 
Valid igen 368 58,6 60,4 60,4 

nem 241 38,4 39,6 100,0 
Total 609 97,0 100,0  

Missing 
System 

19 3,0   

Total 628 100,0   
 
Milyen segítséget igényelne? 

 
 Fraqency Percent Valid 

percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Támogatás 192 30,6 50,4 50,4 
Gazdasági stabilitás 81 12,9 21,3 71,7 

Biztos kereslet 43 6,8 11,3 82,9 
Szűkebb agrárolló 65 10,4 17,1 100,0 
Total 381 607 100,0  

Missing System 247 39,3   
Total 628 100,0   
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Percent Cumulative Per-
cent 

 
Rendelkezik-e megfelelő gépparkkal? 

 
 Fraqency Valid percent

Valid igen 246 39,9 39,2 39,9 
nem 370 58,9 60,1 100,0 
Total 616 98,1 100,0  

Missing 
System 

12 1,9   

Total 628 100,0   
 
Földtulajdon 

 
 Fraqency Valid per-

cent 
-Percent Cumulative Per

cent 
Valid saját 348 55,4 62,1 62,1 

bérelt 32 5,1 5,7 67,9 
vegyes 180 28,7 32,1 100,0 
Total 560 89,2 100,0  

Missing 
System 

68 10,8   

Total 628 100,0   
 
 

Valid per-
cent 

- Fraqency Percent Cumulative Per
cent 

Valid 1,00 38 6,1 10,2 10,2 
2,00 114 18,2 30,6 40,9 
3,00 78 12,4 21,0 61,8 
4,00 29 4,6 7,8 69,9 
5,00 33 5,3 8,9 78,5 
6,00 26 4,1 7,0 85,5 
7,00 32 5,1 8,6 94,1 
8,00 22 3,5 5,9 100,0 
Total 372 59,2 100,0  

Missing 
System 

256 40,8   

Total 628 100,0   
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 Fraqency Percent Valid percent Cumulative Per
cent 

Valid 1,00 1 ,2 ,3 ,3 
2,00 4 ,6 1,1 1,3 
3,00 13 2,1 3,2 4,8 
4,00 92 14,6 24,7 29,6 
5,00 49 7,8 13,2 42,7 
6,00 162 25,8 43,5 86,3 
7,00 34 5,4 9,1 95,4 
8,00 14 2,2 3,8 99,2 
9,00 3 ,5 ,8 100,0 
Total 372 59,2 100,0  

Missing 
System 

256 40,8   

Total 628 100,0   
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• Nem 

10. melléklet 
 
Kérdőív a családi gazdaságok helyzetéről Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

(a kérdőív kitöltése név és cím nélkül történik az adatok egyé készülő 

doktori értekezés létrejöttét segítik elő, a kutatás eredményét a sajtó út

ján fogjuk közzétenni, minden közreműködő segítségét köszönjük.) 

 
1. A családi gazdaság irányítójának életkora:  
• 0-25  
• 26-62 
• 63 év vagy annál idősebb 
Abban az esetben, ha a gazdaság irányítója 63 évnél idősebb, mi a szándéka a 
gazdaság jövőjét illetően? 

2. A gazdaságba bevont családtagok száma:  
• 1 fő  
• 2 fő 
• 3 fő vagy annál több 
 
3. A családon belül rendelkezik-e valaki szakirányú végzettséggel? 
• Igen  
• Nem 
 
4. Igénybe vesznek-e idénymunkásokat? 
• Igen, ha igen hány főt vesznek igénybe? 

 
5. Van-e állandó jelleggel dolgozó foglalkoztatva a gazdaságban? 
• Igen, ha igen hány főt alkalmaznak? 
• Nem 
 
6. A gazdálkodás jellege 
• Állattenyésztés 
• Növénytermesztés 
• Vegyes 
 
7. A megművelt földterület nagysága 
• 0-2,5 ha 
• 2,6-50 ha 
• 51 ha vagy annál nagyobb földterület 
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• Tételes költségelszámolás 

 
8. Ebből a fent említett területből mennyi a saját, valamint a bérelt terület 

nagysága? 
 
9. Határozza meg a legfontosabb növényfajtákat és termőterület nagyságát! 
 
10. Kérem határozza meg a legfontosabb állatfajokat és azok létszámát, me-

lyek a mezőgazdasági tevékenységben szerepet játszanak. 
 
11. Rendelkezik-e őstermelői igazolvánnyal, ha igen mikortól? 
• Igen 
• Nem 
Év: 
 
12. Rendelkezik-e családi őstermelői igazolvánnyal? 
• Igen 
• Nem 
 
13. 2000. év árbevétele 
• 0-250.000 Ft 
• 250.001-4.000.000 Ft 
• 4.000.001 Ft fölött 
 
14. Készül-e adóbevallást adni 2001-ben? 
• Igen 
• Nem 
 
15. Milyen adózási formát választott? 
• Átalány 

• Diktált jövedelemhányad 
 
16. Vett-e igénybe mezőgazdasági támogatást az elmúlt évek alatt? 
• Igen 
• Nem 
 
17. Tervezi-e gazdasága bővítését? 
• Igen 
• Nem 
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-

-

 

 
18. Előnyös lesz-e az Ön véleménye szerint, ha az Európai Unióhoz csatlako
zik Magyarország? 
• Igen 
• Nem 
 
19. Alapvetően milyen segítséget vélne szükségesnek a mezőgazdaság hely
zetét illetően? 
 
20. Az adott tevékenység elvégzéséhez rendelkezik-e megfelelő gépparkkal? 
• Igen 
• Nem 
 
Minden kedves válaszadónak lehetősége van egyéb mondanivalójának leírá-
sára az alábbi helyen. Segítségét még egyszer köszönjük. 
 

 



 
11. melléklet  

 

-

-

-

A kérdőíves felmérésbe bevont falugazdász központok Jász –
Nagykun–Szolnok megyén belüli területi elhelyezkedését mutatja az 
alábbi térképrészlet. A 6 falugazdász központhoz összesen 80 település 
tartozik, melyek közül 78 tekinthető közigazgatásilag önállónak. A kér
dőívek kijutatása az egyes településeken nyilvántartott őstermelői és 
egyéni vállalkozói létszámnak megfelelően történt. Szolnokhoz tartozik 
16 település 212 kérdőívet kaptak a falugazdászok, Jászberényhez 17 
település tartozik itt 229 kérdőívet kaptak, Kisújszállás 7 település köz
pontjaként 89 kérdőív kijutatását vállalta, Törökszentmiklós és a hozzá 
tartozó 9 település kapott 123 kérdőívet, Kunszentmárton és Abádszalók 
13-13 település falugazdász központjaként működnek, itt 178-169 kérdő
ív lett kijutatva az egyéni gazdálkodást folytatók körében. 
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