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1 OTKA 17994. szá mú, „Nyer te sek és vesz te sek. Az ag rár ér tel mi ség a ki lenc ve nes évek ben” cí mű ku ta tás. Ez 
a vizs gá lat szer ves foly ta tá sa „Az ag rár ér tel mi ség élet- és pá lya út ja” cí mű, 1551. szá mú OTKA-témának. 

Bevezetés

A ki lenc venes évek ele jén a tulaj donvi szonyok és a szerve zeti struktú ra vál tozá sával párhu za-
mo san az ural kodó po liti kai erők azt a célt tűz ték ki, hogy a nagy üzemek he lyett a csa ládi 
gaz da sá gok (far mok) vál ja nak az ag rár gaz da ság do mi náns üze me i vé. A nagy üze mek ak ko ri-
ban a szö vet keze teket je lentet ték. Az át ala ku lás azon ban nem a po liti kai el képze léseknek 
meg fe le lő en ment vég be. Nap ja ink ra vi lá gos sá vált, hogy egy rend kí vül he te ro gén, az erő for-
rás ok és a pi achoz va ló al kalmaz kodás te kinte tében el térő, jel legét te kintve ve gyes üzem szer-
ve zet kör vo na la zó dik az ag rár gaz da ság ban. Nyil ván va ló lett az is, hogy az élet ké pes gaz da sá-
gok több sé ge nem az üzem szer ke ze ti vo nat ko zás ban lé nye gé ben vál to zat lan, bár a tör vény 
út mu ta tá sai sze rint át ala kult szö vet ke ze tek kö ré ből ke rül ki, de nem is az át la gos csa lá di 
gaz da sá gok kö zül. A pi a ci kö rül mé nyek hez nem csu pán al kal maz ko dó, ha nem azo kat 
hosszabb tá von vél he tő en ala kí ta ni is ké pes me ző gaz da sá gi vál lal ko zá sok há rom fő for rás ból 
szár maz nak; ezek (i) a volt szö vet ke ze tek és ál la mi gaz da sá gok fun da men tá lis át ala ku lást vég-
re haj tó utód szer ve ze tei, (ii) a nagy üze mek da ra bo ló dá sá val lét re jött tár sas vál lal ko zá sok és 
(iii) a sa ját erő ből „gründolt” tár sas és egyé ni vál lal ko zá sok.

A me ző gaz da ság át ala ku lá sá nak sa já tos sá ga – és egy ben iró ni á ja is –, hogy a ki lenc ve-
nes évek ele jé nek bo szor kány ül dö zést idé ző ag rár ér tel mi ség-el le nes sé ge da cá ra az ag rár-
ér tel mi ség gaz da sá gi po zí ci ó ja erő seb bé vált, mint azt tag jai leg me ré szebb ál ma ik ban is 
re mél het ték. A ren del ke zé si jo gok, a kap cso lat rend sze rek, az in for má ci ó hoz va ló hoz zá fé-
rés és nem utol só sor ban a nyolc va nas évek vé gé re nyíl tan fel lé pő, kö tött sé gek től sza ba dul-
ni aka ró me ne dzser ide o ló gia ta la ján a fel ső és kö zép ve ze tői kör je len tős ré sze vagy önál ló 
vál lal ko zást ho zott lét re, vagy a kol lek tív (volt ál la mi gaz da sá gi vagy szö vet ke ze ti) va gyon 
egy ré szét vit te vál lal ko zás ba, föl hasz nál va az át ala ku lás so rán adó dó tör vé nyes le he tő sé-
ge ket (ki vá lás, kár pót lá si je gyek és üz let ré szek kon cent rá lá sa, egyes üze mek meg vá sár lá sa 
ked ve ző hi tel konst ruk ci ók igény be vé te lé vel az ál la mi gaz da sá gok de cent ra li zált pri va ti zá-
ci ó ja vagy a szö vet ke ze tek üzem szer ve ze ti át ala ku lá sa so rán). Az utób bi eset ben me ne-
dzse ri funk ci ó i nak meg őr zé se mel lett vált az ag rár ér tel mi ség a mű köd te tett va gyon társ tu-
laj do no sá vá (An dor, Kuczi és Swain 1996; Bi ha ri, Ko vács és Váradi 1996; Ha mar 1998; 
Váradi 1998).

Az eset ta nul mány alap ját ké pe ző in ter júk egy, az ag rár ér tel mi ség le he tő sé ge i vel és stra-
té gi á i val fog lal ko zó ku ta tás ke re té ben ké szül tek 1996-ban és 1997-ben.1 Az anya szer ve zet 

A „semmiből” lett gazdaságok
Hamar Anna



 
replika164

 
(1. folyt.) Agrár ér tel mi sé gen az ag rár egye te met és fő is ko lát vég zett dip lo má so kat ér tem. Ez a kép zett sé gi cso port 
tör té ne te so rán a szo ci a lis ta érá ban ju tott egységesülésének leg ma ga sabb szint jé re, ami kor tagjai nagy üze mek ben, 
va la mint a szak igaz ga tás ban vagy a fel ső fo kú ok ta tás ban he lyez ked tek el. Pol gá ri vi szo nyok kö zött az ok le ve le sek 
tu dá su kat föl hasz nál hat ták sa ját gaz da sá guk ban, vagy el he lyez ked het tek al kal ma zott ként (tő kés nagy üzem gaz dál-
ko dá sát irá nyí tó-el len őr ző ve ze tő, ál la mi al kal ma zás ban ál ló gaz da sá gi fel ügye lő, ok ta tó, ka ma rai al kal ma zott 
stb.). A mé lyen ta golt, erő sen kasz to so dott „szo ci a lis ta” ag rár ér tel mi ség föl bom lá sa egy más tól gyö ke re sen el té rő 
hely ze tű és ér de kű cso por tok ra a ki lenc ve nes évek el ső fe lé ben ment vég be.

2 A gaz da sá gok va gyo na nem tar tal maz za a föld ér té két.

át ala kí tá sá val vagy el ap ró zá sá val tu laj do nos sá vált me ne dzse rek, az önál ló – leg több ször 
tő ke sze gény – gaz da sá gu kat ki vá lás sal lét re ho zó kö zép- vagy fel ső szin tű ve ze tők mel lett 
mar kán san el kü lö nü lő cso por tot ké pez nek azok a me ne dzser tu laj do no sok, akik pi acori en-
tált, tő kés vál lal ko zá so kat hoz tak lét re.

Az eset ta nul mány olyan üze mek fej lő dé sét kö ve ti nyo mon, me lyek nem a volt kö zös 
va gyon túl nyo mó több sé gét hasz ná ló szö vet ke ze ti utód szer ve ze tek kö zül ke rül tek ki, 
ha nem a szer ke zet át ala ku lá sa so rán szü le tett, „sem mi ből” lett gaz da sá gok. A be mu ta tott 
négy üzem – egyi kük csa lád tag ok vál lal ko zá sa, a má sik há rom kft.-ként mű kö dő tár sas vál-
lal ko zás – el té rő nagy sá gú mind a mű velt te rü let, mind a tő ke erős ség szem pont já ból, s 
mind egyik más-más tí pust kép vi sel. Kö zös vo ná suk, hogy nem csak tal pon ma rad ni pró bál-
tak meg, ha nem a gaz da ság fej lesz té sé re is tö re ked tek, ami azon ban a ren del ke zés re ál ló 
tő ke for mák kü lön bö ző sé ge mi att (is) csak el té rő mó don és si ker rel tör tén het. Össze fog la ló-
an az aláb bi ak kal jel le mez he tők:

1.	 „klasszi	kus”	csa	lá	di	gaz	da	ság,	(tő	kés	kö	zép	üzem),	amely a bir tok hoz tar to zó 505 hek-
tár szán tó föl det és az 1 hek tár üveg há zas vi rág ker té sze tet csa lá di mun ka erő vel, sze-
zon ban bér mun kás ok kal mű vel te ti (16 szer ző dé ses al kal ma zott); a mű köd te tett 
va gyon kö rül be lül 60 mil lió fo rint;2

2. ro	ko	nok	egyé	ni	tu	laj	do	ná	nak	kö	zös	hasz	ná	la	tá	ra	ala	kult	(sváj	ci–ma	gyar)	ve	gyes	vál
la	lat	ként	mű	kö	dő	tő	kés	nagy	üzem,	amely ki lenc ven szá za lék ban kül föl di ér de kelt sé gű, 
1200 hek tár szán tó föl det mű vel; va gyo na 70 mil lió fo rint kö rü li, sze zon ban 21 fő 
szer ző dé ses mun ka erőt al kal maz; 

3. tisz	ta	üz	le	ti	tár	su	lás	ként	mű	kö	dő	tő	kés	nagy	üzem,	amely ké te zer hek tár szán tó föl det 
mű vel, egy ma jort és egy rossz ál la pot ban lé vő, 300 fé rő he lyes te he né sze ti te le pet 
mű köd tet; va gyo na 120–150 mil lió fo rint, sze zon ban a szer ző dé ses al kal ma zot tak szá-
ma 19 fő;

4. élel	mi	szerfel	dol	go	zás	sal	fog	lal	ko	zó,	tár	su	lás	sal	lét	re	jött	tő	kés	kö	zép	üzem,	amely 320 
hek tár szán tó föl det mű vel, s egy élel mi szer-fel dol go zó üze met mű köd tet 6 fő szer ző-
dé ses al kal ma zot tal, vál to zó szá mú idő sza ki fog lal koz ta tot tal; a vál lal ko zás va gyo na 
25 mil lió fo rint kö rül van.

1. A gazdaságok kialakulása

1.1 A birtok

A me ző gaz da ság tu laj do ni és szer ke ze ti át ala kí tá sá nak lo gi ká ja be ha tá rol ta azo kat a kez de-
ti lé pé se ket, ame lye ket az in du ló ag rár vál lal ko zá sok te het tek. Az ala pí tan dó egyé ni gaz da-
sá gok sa ját tu laj don ban lé vő föld te rü let ének nagy sá ga és össze té te le (föld ta gok szá ma és 
mi nő sé ge) és ez zel a tu laj don és hasz ná lat szét vá lá sá nak mér té ke fő ként a kár pót lá si ár ve-
ré se ken dőlt el an nak függ vé nyé ben, hogy hány kár pót lá si jegy volt egy-egy li ci tá ló ke zé-
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3 A kér dő íves fel vé tel a ma gán gaz da sá gok hely ze tét, a gaz dál ko dás szer ke ze tét és a gaz dál ko dók tö rek vé se it 
tér ké pez te fel. A vizs gá lat „A me ző gaz da sá gi ter me lés, fel dol go zás és ér té ke sí tés le he tő sé gei a Ti sza men tén” cí mű 
ku ta tás ke re té ben ké szült a Kör nye zet- és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um meg ren de lé sé re (té ma ve ze tő: Szoboszlai 
Zsolt, MTA RKK Al föl di Ku ta tó In té zet).

ben, il let ve hogy hány li ci tá ló je lent meg az ár ve ré se ken, és hogy ott és ak kor ép pen mek-
ko ra ke res let mu tat ko zott a föld iránt. Azt, hogy mennyi föld ke rül he tett va la ki nek a bir to-
ká ba, azt nem csak a kár pót lá si ár ve ré se ken sa ját jo gon, a kár pót lá si je gyek bir to ká ban li ci-
tált mennyi ség dön töt te el, ha nem az is, hogy az il le tő nek mennyit si ke rült „zseb szer ző dé-
sek kel” vá sá rol nia. A zseb szer ző dés azt je len ti, hogy a ké sőb bi föld tu laj do nos kár pót lá si 
je gye ket vá sá rolt föl, de a tör vé nyi meg kö té sek mi att a föl vá sá rolt je gyek kel li ci tált föld 
nem az ő ne vé re ke rült, ha nem az ere de ti kár pó tol té ra. Ilyen kor a tény le ges tu laj do nos csen-
des társ ként vesz részt a vál lal ko zás ban, s csak a tör vény ben elő írt há rom éves mo ra tó ri um 
le jár ta után, a tu laj don át írá sá val leg ali zál ja a vé telt. 

A zseb szer ző dé sek „in téz mé nye” – bár nem üd vöz len dő je len ség – a kár pót lá si tör vény-
ke zés el lent mon dá sa i ra adott vá lasz ként ér tel mez he tő, s a vo nat ko zó tör vé nyek „gyen ge sé-
ge” hív ta őket élet re: az tud ni il lik, hogy nem gaz da sá gi egy sé gek ben, az az a „bir tok ban”, 
ha nem a „tu laj don” ka te gó ri á i ban gon dol kod tak. Az át ala ku lás kez de ti idő sza ká ban (töb bek 
kö zött) a zseb szer ző dé sek tet ték le he tő vé az élet ké pes föld bir tok ok ki ala ku lá sát. Ha té kony-
sá gu kat jel zik egy má sik vizs gá lat ered mé nyei is, ame lyet a Ti sza két part ján el te rü lő 137 
te le pü lés egyé ni gaz da sá ga i nak kö ré ben vé gez tünk 1996-ban.3 Itt a min tá ba ke rült üze mek 
ál tal mű velt föld te rü let fe le a bir to ko sok egy ti zed ének hasz ná la tá ban ál lott (Ha mar 1996). 
A zseb szer ző dé sek ré vén több száz, eset leg több ezer hek tár nál is na gyobb bir tok hoz – szán-
tó hoz és le ge lő höz – hoz zá ju tot ta kat négy cso port ba so rol hat juk.

(a) Kül	föl	di	bir	to	ko	sok,	akik le gá li san nem jut hat tak föld höz; föld hasz ná la ti ré sze se dé sük 
az oszt rák gaz dál ko dók vá sár lá sai ré vén ma gas a du nán tú li „arany fél hold” tér ség me gyé i-
ben (Győr, Vas, Za la, Ba ra nya), to váb bá az észak ke let-ma gyar or szá gi öve zet ben, kö ze lebb-
ről bor so di és zemp lé ni te rü le te ken, ahol a bé bi éte lek gyár tá sá ban ér de kelt né met cé gek 
meg bí zá sá ból ke rült sor nagy mér té kű föld vé tel re.

(b) Az	ag	rár	ér	tel	mi	ség,	az	az	a	volt	nagy	üze	mi	kö	zép	és	fel	ső	ve	ze	tők	kö	re,	akik hely ze-
ti elő nyük ből fa ka dó an nem csak a he lyi tár sa dal mi és te rü le ti vi szo nyo kat is mer ték, ha nem 
kap cso la ta ik ré vén job ban tud ták ér vé nye sí te ni ér de ke i ket, el kép ze lé se i ket is. A Ti sza men-
ti gaz da sá gok tu laj do no sa i nak pél dá ul csak egy ne gye de dip lo más, de a ma gán gaz da sá gok 
ál tal mű velt föld te rü let negy ven szá za lé ka van a volt nagy üze mek kö zép- és fel ső ve ze tő i-
nek ke zé ben.

(c) A	vá	ros	i,	el	ső	sor	ban	nagy	vá	ros	i,	nem	me	ző	gaz	da	ság	ban	dol	go	zó	„be	fek	te	tők”	cso
port	ja,	akik kár pót lá si je gyek föl vá sár lá sá val szer zett tu laj do nu kat bér let be ad ták ki, vagy 
mű vel te té si szer ző dést kö töt tek-köt nek a te le pü lés erős gaz da sá gá val.

(d) A ket	tős	ál	lam	pol	gár	sá	gú	„devizamagyarok”,	akik meg bí zott ja ik ré vén vet tek részt a 
„kár pót lás ban”. Ők a meg szer zett föl det vagy a vál lal ko zá suk szol gá la tá ba ál lí tot ták, vagy 
a ma gyar vá rosi „be fek te tők höz” ha son ló an (egye lő re) má sok kal mű vel te tik.

A bir to kok le het sé ges nagy sá gát és (pa pír for ma sze rin ti) tu laj do no si kö rét csak rész ben 
ha tá roz ta meg a le en dő (tény le ges) tu laj do nos tő ke ere je. A le en dő tu laj do nos tő ke ere jé től 
el ső sor ban az füg gött, hogy sa ját jo gon szer zett kár pót lá si je gye it mennyi vel tud ta ki egé szí-
te ni a zseb szer ző dé ses vá sár lá sok ré vén, il let ve hogy a le gá li san vagy féllegálisan tu laj do-
ná ba ke rü lő bir tok hoz mek ko ra föld te rü le tet si ke rült bé rel nie. A gaz da sá gok lét re jöt tét a he - 
lyi gaz da ság és tár sa da lom két vi lág há bo rú kö zöt ti és je len le gi szer ke ze te, s ez zel össze füg-
gés ben a gaz dál ko dás ha gyo má nya i nak mi né mű sé ge, to váb bá az át ala kult szö vet ke zet sta-
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4 For má lis bér le ti szer ző dés nél kül, szó be li meg ál la po dás alap ján hasz nált föld te rü let.

bi li tá sa és gaz da sá gi ere je is je len tő sen be fo lyá sol ta. Nem le het vé let len, hogy a rész le tes 
elem zés tár gyát ké pe ző négy ag rár vál lal ko zás kö zül a	két	e	zer	hek	tár	nál	na	gyobb	üze	mek	
olyan te le pü lé se ken jöt tek lét re, ahol az 1945-ös föld re form előtt vagy ura da lom mű kö dött, 
és a fa lu nem ren del ke zett je len tős bir to kos pa raszt-ré teg gel, vagy a pa raszt gaz da ság ok mel-
lett vol tak 200–600 hold kö zöt ti kö zép bir tok ok is. A ké	te	zer	hek	tá	ros	tő kés nagy üzem föld-
te rü le te há rom olyan fa lu ha tá rá ban te rül el, ahol vagy nagy bir tok volt a 45-ös föld re form 
előtt, vagy – a pár száz hol das kö zép bir tok ok do mi nan ci á ja mel lett – csak vé kony pa raszt-
bir to kos ré teg tu dott meg él ni. Vizs gált ese te ink kö zül az 1200 hek tá ron mű kö dő sváj	ci–
ma	gyar	tő	kés	nagy	üzem	olyan te le pü lé sen ala kult meg, ahol a há bo rú előt ti bir tok szer ke zet-
ben a kö zép üze mek do mi nál tak. Ez zel szem ben az 505 hek tá ros, „klasszi	kus”	csa	lá	di	vál
lal ko zás ál tal hasz nált te rü let ből a csa lád csak 274 hek tárt mond ha tott tu laj do ná nak, a töb bit 
bér ben mű vel ték, mi vel a va la ha erős bir to kos pa rasz ti ré teg gel ren del ke ző kis tér ség ben 
nem volt re á lis esé lye több ezer hek tá ros nagy üze mek lét re jöt té nek.

A gaz da sá gok kö zött új ra föl buk kan tak az olyan üze mek, ame lyek a „csa lá di bir tok” el vén 
mű köd nek. A mű velt te rü let tu laj don jo ga – és sok szor a va gyo né is – meg osz lik a csa lád tag ok 
kö zött, de az üze met egyet len csa lád tag ve ze ti és irá nyít ja. Ilyen ese tek ben a vál lal ko zás in dí-
tá sá nak szán dé ká val föl lé pő csa lád tag már a kár pót lá si ár ve ré se ken is a szé le sebb ro kon sá gi 
cso port ne vé ben li ci tált. Ilyen kor a ro kon sá gi kör höz tar to zók egyé ni tu laj do na érin tet len 
ma radt, te hát nincs szó zseb szer ző dés ről, az ak ci ó nak pusz tán az volt a cél ja, hogy biz to sít sa 
a le en dő bir tok meg fe le lő mé re tét és le he tő leg na gyobb egy sé gét. A hasz ná la tért já ró el len-
szol gál ta tás mér té ke és mód ja a ro ko nok kö zöt ti meg ál la po dás tól füg gött.

A ren del ke zés re ál ló for rá sok kon cent rá lá sát és jobb mű köd te té sét cél zó csa lá di bir tok-
mo dell nem volt is me ret len a tő kés struk tú rá ban sem, a 100–1000 hold (1 ha = 1,71 kat. 
hold) te rü le tű üze mek re volt jel lem ző. Nap ja ink ban ez a tí pus az 50 hek tár nál na gyobb 
te rü let tel ren del ke ző gaz da sá gok nál fi gyel he tő meg a leg gyak rab ban, de tár sa dal mi hát te re 
alap ja i ban kü lön bö zik tő kés elődjéétől. A má so dik vi lág há bo rú előtt a kö zép osz tály hoz tar-
to zó csa lá dok tar tot ták kéz ben eze ket az üze me ket, és a gaz da ság ve ze té sét szak kép zett 
(ok le ve les gaz da) csa lád tag ra bíz ták. A mai üze mek föld te rü let ét a volt gaz dag pa rasz ti és a 
fel tö rek vő, pi ac ra ter me lő kö zép pa rasz ti, ki sebb arány ban volt kö zép osz tály be li csa lá dok 
tu laj do na biz to sít ja. A gaz da sá got az a csa lád tag ve ze ti, aki ag rár mér nö ki vagy ez zel ro kon 
vég zett ség gel és több éves ter me lé si gya kor lat tal ren del ke zik. Az ál ta lunk vizs gált gaz da sá-
gok kö zött a sváj	ci–ma	gyar	ve	gyes	vál	la	lat	kép vi se li ezt a bir tok tí pust, ahol a vál lal ko zás 
ál tal hasz nált 1200 hek tá ros te rü let ből a har minc tár sult ro kon össze sen 800 hek tár ral ren-
del ke zik tu laj do nos ként; a ma ra dék rész ben bér let, rész ben mű ve lés re át vett te rü let.4

A gaz da sá gok több sé ge a tu laj don és a bér let kom bi ná ci ó ján alap szik. A mai kö rül mé-
nyek kö zött a vál lal ko zá sok ter mé sze tes tö rek vé sé nek te kint he tő a mű kö dé si fel té te lek, 
erő for rás ok fö löt ti kor lát lan ren del ke zés meg te rem té se. Ez a föld hasz ná la ti vi szo nyok 
te kin te té ben a tu laj don ban lé vő rész ará nyá nak nö ve lé sét je len ti, fő ként a bér le tek ki vá sár-
lá sa ré vén. A vá sár lá si le he tő ség szá mos he lyi té nye ző től függ: pél dá ul a föld tu laj don és 
föld hasz ná lat szer ke ze té től, a föl dek el té rő mi nő sé gé től, a ve vő szá má ra eset leg ma gas, az 
el adó szem szö gé ből vi szont ala csony pi a ci ár tól vagy ép pen a jo gi sze mé lyek föld tu laj don-
lá sá nak ti lal má tól.

A te rü le ti ter jesz ke dés egyet len jár ha tó út ja ma a bér let, de ki for rott föld bér le ti pi ac ról 
nem be szél he tünk. A bér let hez ju tás le he tő sé ge te rü le ti leg vál to zó. Ott, ahol a szö vet ke ze ti 
va gyon több sé gét üze mel te tő utód szer ve ze tek sta bi lak ma rad tak, ott nem csak a vé tel, ha - 
nem a bér let út ján va ló ter jesz ke dés is igen ne héz. A szom szé dos te le pü lé sek szö vet ke ze tei 
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hall ga tó la gos meg ál la po dá suk nak meg fe le lő en nem ter jesz ked nek sa ját te le pü lé sü kön 
kí vül, mint egy fel oszt ják egy más kö zött a bér le ti pi a cot; bár egyes vizs gá la tok sze rint a 
szük ség ez út tal is „tör vényt” bont hat (Ko vács 1998). Az is szű kít het te a föld pi a cot, hogy a 
ta gi föl de ket sok szor a szö vet ke zet ér de ke it szem előtt tart va táb lá sít va mér ték ki, és öt éves 
bér let be „fa gyasz tot ták” a ki mért föl dek hasz ná la tát. 

A gaz da sá gok mű kö dé sé nek Ac hil les-sar kát je len tő bér le ti pi ac ki for rat lan sá gá hoz nem-
csak a mo bil föld te rü le tek hi á nya, ha nem a szer ző dé ses fe lek ma ga tar tá sa is nagy mér ték ben 
hoz zá já rul(t). A je len leg tíz év ben ma xi mált bér le ti időt a fe lek – leg több ször a bér be adó 
„jó vol tá ból” – nem töl tik ki; a szer ző dé sek több sé ge há rom-öt év re biz to sít ja csu pán a hasz-
ná la ti jo got. A szer ző dő fe lek ér de kei ugya nis nem azo no sak. A bér lő mi nél ala cso nyabb 
áron és mi nél hosszabb idő re kí ván ja a bér le tet igény be ven ni, tö rek vé se i nek azon ban gá tat 
szab nak a he lyi le he tő sé gek. A föld tu laj do nos ez zel szem ben rö vid idő re és az el ér he tő leg-
ma ga sabb árért sze ret né a tu laj do nát bér let be ad ni. Szá má ra akár az öt éves idő tar tam is 
az zal a koc ká zat tal jár, hogy az évek re elő re meg ál la pí tott bér le ti díj túl so kat ve szít re ál ér-
té ké ből nap ja ink inf lá ci ó ja mel lett, már ha fix összeg ben egyez nek meg, de leg aláb bis le he-
tet len né te szi a vál toz ta tást, ha a meg ál la po dás tar tó san ked ve zőt len nek tű nik (pél dá ul 
ak kor, ami kor a bér le ti dí jat ga bo na mennyi ség ben, ill. an nak jú li u si tőzs dei ára sze rint ha tá-
roz zák meg). Ez az oka an nak, hogy a tu laj do no sok gyak ran a szer ző dés el le né re is a töb bet 
ígé rő je lent ke ző höz pár tol nak, vagy a föl mon dás ki lá tás ba he lye zé sé vel akar ják ki csi kar ni 
a bér le ti díj eme lé sét.

A bér le ti kí ná lat rö vid tá vú nö ve ke dé sét vár ha tó an két té nye ző be fo lyá sol hat ja: (i) az 
egyé ni gaz da sá gok ered mé nyes sé ge, ill. ez zel össze füg gés ben sta bi li tá sa (füg get le nül at tól, 
hogy a ter me lést fő- vagy mel lék fog lal ko zás ként vég zik-e a ter me lők); (ii) az adott ré gi ó ban 
mű kö dő szö vet ke ze tek mű kö dé sé nek ered mé nyes sé ge és a hasz ná la tuk ban lé vő föl dek 
nagy sá ga. A bér le te kért ott fo lyik el ke se re dett küz de lem, ahol több, leg aláb bis kö ze pes 
mé re tű, az az több száz hek tá ros gaz da ság is ki ala kult, s mel let tük a ter me lő szö vet ke ze tek 
jog utód jai is sta bi lan tart ják po zí ci ó ju kat.

A vizs gált gaz da sá gok nem akar ják az ál ta luk mű velt föld te rü let nagy sá gát nö vel ni, an nál 
ko mo lyab ban tö re ked nek vi szont ar ra, hogy a „zseb szer ző dé sek kel” meg szer zett te rü le te ket 
leg ali zál ják, il let ve ar ra, hogy bér le te i ket to váb bi vá sár lá sok kal ki vált sák: ezt te kin tik az 
üzem biz ton sá gos mű kö dé se el en ged he tet len fel té tel ének. A bér let ugya nis nem csak egy re 
drá gább, ha nem bi zony ta lan is, ez pe dig nö ve li a koc ká za tot. A bé relt föl dek bi zony ta lan sá-
ga mi att az üze mek irá nyí tói nem a hasz nált föl dek hez, ha nem csak a tu laj do nuk ban lé vők-
höz mé rik a szük sé ges be ru há zá so kat. Amint az egyik gaz da meg fo gal maz ta: „…vé	le	mé
nyem	sze	rint	szán	tó	föl	di	gaz	dál	ko	dás	ban	mi	ni	mum	há	rom	száz	öt	ven	hek	tár	és	hat	száz	hek
tár	kö	zött	van	az,	ahol	a	mi	gé	pi	esz	kö	ze	in	ket	vi	szony	lag	op	ti	má	li	san	tud	juk	al	kal	maz	ni.	Ha	
nem	tud	juk	ezt	a	te	rü	le	tet	sa	ját	 tu	laj	don	nal	meg	ol	da	ni,	ak	kor	in	kább	ke	ve	sebb	föl	dön,	de	
in	ten	zí	veb	ben	 fo	gunk	 gaz	dál	kod	ni.	A	 bér	let	től	 hosszabb	 tá	von	min	den	képp	meg	 aka	runk	
sza ba dul ni.” A je len le gi tör vé nyi fel té te lek mel lett az itt be mu ta tott négy vál lal ko zás kö zül 
a csa lá di gaz da ság szá má ra ter mé szet sze rű en adó dik a csa lád ta gok tu laj do ná ban lé vő föld-
te rü let nö ve lé se, bár a tu laj do nos tár sak ne vén tör té nő föld vá sár lás a töb bi vál lal ko zás szá-
má ra is adott.

A be mu ta tott gaz da sá gok nak nem csak ar ra van szük sé gük, hogy meg fe le lő mennyi sé gű, 
sa ját tu laj do nú föld te rü let áll jon ren del ke zé sük re, ha nem ar ra is, hogy az vi szony lag nagy 
táb lák ból áll jon. Mind a ké	te	zer	hek	tá	ros	tő	kés	nagy	üzem,	mind az 1200	hek	tá	ros	sváj	ci–
ma	gyar	üzem	föld jei há rom te le pü lés ha tá rá ban fek sze nek, de a „klasszi	kus”	csa	lá	di	vál
lal ko zás ál tal mű velt te rü let is szab dalt. Meg fe le lő mun ka szer ve zés sel le het ugyan csök-
ken te ni a tá vol ság okoz ta vesz te sé get, de a prob lé mát csak egy maj da ni ta go sí tás old hat ja 
meg, ami vár ha tó an ko moly konf lik tu sok és he lyi ha tal mi har cok ki rob ban tó ja lesz.
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Mind eme bo nyo dal mak föl em le ge té se után ta lán el lent mon dá sos nak tű nik az a meg ál la-
pí tás, hogy az élet ké pes vál lal ko zá sok in du ló fel tét ele it ké pe ző té nye zők kö zül a föld te rü-
let hez le he tett leg könnyeb ben hoz zá jut ni a vizs gált idő szak ban. Va gyis a mű kö dés re és 
fej lesz tés re for dí tan dó tő ke nagy sá ga leg alább olyan mér ték ben ha tá roz za meg a mű kö dő-
ké pes sé get, mint a föld te rü let nagy sá ga.

1.2	A	vagyon

A gaz da sá gok el in dí tá sá hoz, a mű kö dés leg alap ve tőbb fel tét ele i nek biz to sí tá sá hoz szük sé-
ges tő ke há rom for rás ból táp lál ko zott: (i) a tu laj do no sok ál tal (elő ze te sen) fel hal mo zott 
va gyon ból, (ii) a szö vet ke ze ti ere de tű, ki ho zott va gyon rész ből, il let ve (iii) kü lön bö ző hi tel-
konst ruk ci ók ból.

A fel hal mo zott va gyon el ső sor ban a me ző gaz da sá gi kis ter me lés ből és a be lő le ki fej lő dött 
ma gán gaz da ság ból szár ma zik. A kis ter me lés sa já tos sá ga az volt, hogy a ház tá ji ál ar ca mö gé 
búj va mű köd het tek pi ac ra ter me lő kis üze mek, me lyek te rü le te akár a 10–15 hek tárt is el ér-
het te. A mű ve lés hez szük sé ges erő for rá so kat – az élő mun ka ki vé te lé vel – a szö vet ke zet 
biz to sí tot ta ön költ sé gi áron. A je len tő sebb kis üze mek nem csak csa lá di-ro ko ni mun ka erőt 
al kal maz tak, ha nem mun ka csú csok ide jén idény mun ká so kat is. Kvázitőkés jel le gű, pi ac ra 
ter me lő és spe ci a li zált gaz da sá gai ugyan nem csak az ag rár ér tel mi sé gi ek nek vol tak, de 
ta gad ha tat lan tény, hogy az ag rár ér tel mi ség szak tu dá sa, kap cso la tai és nem utol sósor ban az 
erő for rás ok fe let ti ren del ke zé si jo ga mi att vol tak e cso port „ház tá ji gaz da sá gai” ha son la to-
sak a tő kés kis gaz da ság ok hoz. Eb ből adó dik az is, hogy a vál lal ko zói mé re tű gaz da sá gok 
tu laj do no sai kö zött meg ha tá ro zó az ag rár ér tel mi sé gi ek ará nya. Ezek a gaz da sá gok a nyolc-
va nas évek ben mű köd het tek „ház tá ji ként” ép pen úgy, mint fő ál lá sú vál lal ko zás ként, az az 
ma gán gaz da ság ként; az utób bi mel lett leg több ször nem gaz da sá gi meg fon to lá sok, ha nem 
sze mé lyes el len té tek dön töt tek. A kor szak csa lá di vál lal ko zá sa i nak egyik jel leg ze tes, fő ként 
az Al föld ön el ter jedt tí pu sa a ker té szet tel fog lal ko zó ma gán gaz da ság volt. Min tánk ban a 
„klasszi kus” csa lá di vál lal ko zás egyik rész vál lal ko zá sa kép vi se li ezt a tí pust. Irá nyí tó ja egy, 
a nyolc va nas évek utol só har ma dá ban önál ló so dott ag rár mér nök, aki ki hasz nál va a tér ség 
ked ve ző adott sá ga it, töb bek kö zött a kül föl di ven dé ge ket is von zó gyógy für dőt, egy fó li ás 
ker té sze tet ho zott lét re 1800 négy zet mé te ren. Ez a ker té szet a csa lád je len le gi, szán tó föl di 
nö vény ter mesz tést is foly ta tó vál lal ko zá sá nak szer ves ré szé vé vált. 

A mai si ke res ag rár vál lal ko zá sok in du lá sa kor föl hasz nál ha tó „ho zott ma gán for rá sok” 
kö zött kell meg em lí te ni az ag rár mér nö kök egy bi zo nyos há nya dá nak ked ve ző mun ka erő-pi a-
ci po zí ci ó ját és az eb ből ere dő anya gi elő nyö ket. El ső sor ban a meg je le nő és ter jesz ke dő kül-
föl di cé gek fi zet ték meg – ma gyar vi szo nyok hoz mér ten ki emel ke dő en ma ga san – a meg fe le-
lő szak tu dás sal, nyelv is me ret tel és hely is me ret tel ren del ke ző szak em be re ket. A ki lenc ve nes 
évek ele jén az ag rár ér tel mi ség vé kony ré te ge tu dott csak ez zel a le he tő ség gel él ni, el ső sor ban 
az ag rár ké mi ku sok (nö vény vé dő sök), va la mint az ide gen nyel vet ma gas szin ten be szé lő, szak-
for dí tó vég zett sé gű ag rár mér nö kök. Az eset ta nul mány ban sze rep lő négy vál lal ko zás ve ze tői 
kö zül a „klasszi kus” csa lá di vál lal ko zás irá nyí tó ja is eb be a kör be tar to zik. Ő a nyolc va nas 
évek vé gén hagy ta ott azt a szö vet ke ze tet, ahol ad dig nö vény vé dő mér nök ként dol go zott, és 
egy sváj ci ke res ke dő cég nél he lyez ke dett el. Ké sőb bi gaz da sá ga szem pont já ból el ső sor ban 
nem az itt ka pott ma gas fi ze tés volt a meg ha tá ro zó, bár az így fel gyü lem lett tő ke sem volt 
el ha nya gol ha tó, ha nem a nyu gat-eu ró pai me ző gaz da ság mű kö dé sé ről és az ag rár szer ke zet 
sa já tos sá ga i ról szer zett is me re tei, va la mint ki ala kí tott kap cso la tai.

A me ne dzse rek/tu laj do no sok sa ját va gyon ból szár ma zó for rá sa i nak egy má sik cso port ja a 
tisz tán kül föl di ere de tű va gyon vagy pro fit. Köz tu dott, hogy a ve gyes vál la la tok el ső sor ban 
a Du nán tú lon je len tek meg az ag rár gaz da ság ban is (Ko vács, Ko vács és Bi ha ri 1998). Az e 
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vál lal ko zá sok ban meg ha tá ro zó kül föl di ér de kelt sé gű fél ál ta lá ban nem csak a tő ke je len tős 
ré szét, ha nem a pi ac ra ju tás le he tő sé gét is biz to sít ja. A vizs gált gaz da sá gok kö zött pél dá ul 
a sváj	ci–ma	gyar	tő	kés	nagy	üzem	har minc tu laj do no sá nak több sé ge – 26 fő – ma gyar ál lam-
pol gár, de a kft. va gyo ná nak ki lenc ven szá za lé kát a ket tős ál lam pol gár sá gú tu laj do no sok 
tart ják ke zük ben. A vál lal ko zás lét re jöt tét nem ko ráb bi gaz da sá gi, üz le ti, ha nem ro ko ni 
kap cso la tok tet ték le he tő vé (csa lá di bir tok mo dell). A klán „ma gyar” tag jai biz to sít ják a 
föld te rü let je len tős ré szét és a gaz da ság ve ze té sét, a sváj ci ak pe dig az in du lás hoz szük sé ges 
tő két ad ták, amely csak rész ben szár ma zik va gyo nuk ból. Ők nem vál lal ko zók, ha nem va la-
mennyi en al kal ma zott ér tel mi sé gi ek (gyógy szer ku ta tó, ta nár, köz gaz dász, mér nök), s tu laj-
don ré szük je len tős mér ték ben a kár pót lás so rán ka pott je gyek ér té ke sí té sé ből szár ma zik. 

Ha za te le pült, ket tős ál lam pol gár sá gú sze mé lyek kül föl di vál lal ko zá sai biz to sí tot ták a	két	e
zer	hek	tá	ros	 tő	kés	nagy	üzem	el in du lá sát, mű kö dé sét. Az el ső sor ban nem zet kö zi ga bo na- és 
vas ke res ke de lem ből szár ma zó pro fit tet te le he tő vé, hogy a tu laj do no sok föld te rü le tet vá sá rol-
ja nak, hogy megvegyék, még pe dig köz vet le nül a kül föl di gyár tók tól az alapgépsorokat, va la-
mint azt, hogy vé tel és bér let kom bi ná ci ó já val biz to sít sák a leg szük sé ge sebb in gat la no kat. 

A ma gyar vál lal ko zá sok lét re jöt té ben a tu laj do nos sa ját va gyo na csak rész ben biz to sí tot-
ta az üzem ki ala kí tá sá hoz szük sé ges pénz for rá so kat, ugya nak kor ese tük ben je len tős sze re-
pet ját szott a szö vet ke ze ti va gyon rész (üz let rész) ki vi tel ének le he tő sé ge. A szö vet ke zet ből 
ki vá lók üz let ré szek fel vá sár lá sá val vagy (üz let rész)tu laj do nos tár sak to bor zá sá val, ill. a 
ket tő kom bi ná lá sá val ér het ték el, hogy na gyobb ér té kű esz kö zö ket vi hes se nek ma guk kal a 
cso por tos ki vá lás so rán. 

A min tánk ba ke rült élel	mi	szerfel	dol	go	zó	tő	kés	üzem	há rom tu laj do no sa – mind hár man 
ag rár mér nö kök – pél dá ul 13 szö vet ke ze ti tag üz let rész ét vá sá rol ta meg. Az üz let ré szek ér té-
ke le he tő vé tet te, hogy az évek óta üre sen ál ló, ere de ti leg var ro dá nak he lyet adó épü let az 
ál ta luk ala pí tott kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa ság tu laj do ná ba ke rül jön; ez volt a ki ala kí tan dó 
élel mi szer-fel dol go zó üzem alap ja. Az üz let ré szek azon ban a vál lal ko zás nak csu pán egyik, 
bár két ség kí vül pó tol ha tat lan for rá sát je len tet ték; az üzem mű köd te té sé hez szük sé ges tő két 
rész ben a tu laj do no sok sa ját, el ső sor ban kis ter me lés ből szár ma zó va gyo na, rész ben pénz in-
té ze ti hi te lek fe dez ték. A vizs gált vál lal ko zá sok kö zül ezt a ke vés, bár tisz tán ma gyar tő ké-
vel és kap cso la tok kal ren del ke ző tí pust te kint het jük a leg ál ta lá no sabb nak.

A har ma dik fő for rás cso por tot az in du ló tár sas vál lal ko zá sok szá má ra az ál la mi tá mo ga-
tá sok nyúj tot ták, ame lyek hez kü lön bö ző pá lyá za tok biz to sí tot tak hoz zá fé rést. Ilye nek vol-
tak pél dá ul a re or ga ni zá ci ós tá mo ga tá sok vagy az MFA (Me ző gaz da sá gi Fej lesz té si Alap) 
ál tal biz to sí tott ka mat men tes vagy ked ve ző ka ma tú hi te lek, ame lyek hez csak a tisz tán ma -
gyar tu laj do nú cé gek fér het tek hoz zá. A két hi tel for rás kedvezményezetti kö re azon ban je -
len tős mér ték ben kü lön bö zött egy más tól. Míg ugya nis a Fej lesz té si Alap ra egyé ni gaz da sá-
gok is pá lyáz hat tak, ad dig re or ga ni zá ci ós hi telt gya kor la ti lag csak ter mé sze tes sze mé lyek 
tu laj do ná ban ál ló tár sas vál lal ko zá sok, rit káb ban szö vet ke ze tek kap hat tak, olyan üze mek te- 
 hát, ame lyek be ta go zód tak a gaz da ság és a re giszt rá ció in téz mény rend sze ré be. Ez zel a prob-
lé má val ta lál ták szem be ma gu kat a „klasszi	kus”	csa	lá	di	vál	lal	ko	zás	tu laj do no sai is, ami kor 
a kért hi tel fe de ze te ként egye sí te ni ük kel lett a ga ran ci át je len tő va gyont. „A	ker	té	szet	mel
lett	köz	ben	lét	re	jött	a	szán	tó	föl	di	gaz	da	ság	is.	Te	hát	már	két	egyé	ni	gaz	da	ság	volt	a	csa	lád
ban.	Mi	kor	a	szö	vet	ke	zet	el	ad	ta	a	nem	hasz	nált	egy	hek	tá	ros	üveg	há	zat,	ak	kor	mi	meg	vet	tük	
a	re	or	ga	ni	zá	ci	ós	hi	tel	ből.	De	a	bank	azt	mond	ta,	hogy	egyé	ni	gaz	da	ság	nak	nem	ad,	ala	kul
junk	át.	Hát,	ha	ne	kik	ez	kell,	ezen	ne	múl	jon.	Így	a	fe	le	sé	gem	mel	meg	a	gye	re	kek	kel	meg
ala	kí	tot	tuk	a	be	té	ti	tár	sa	sá	got,	a	két	gaz	da	ság	ból	egy	lett.	De	nem	is	baj,	mert	így	könnyebb	
ne	künk	is.	Nincs	két	köny	ve	lés,	a	mun	kát	is	job	ban	tud	juk	szer	vez	ni,	és	a	két	el	té	rő	kul	tú	ra	
ál	tal	ho	zott	ered	mé	nyek	kel	job	ban	tu	dunk	a	gaz	da	sá	gon	be	lül	ját	sza	ni.”	Egy má sik, min-
tánk ban sze rep lő üzem, az	élel	mi	szerfel	dol	go	zás	ra	lét	re	jött	vál	la	lat	szá má ra az MFA hi tel 
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tet te le he tő vé, hogy több lá bon áll jon: a ker té sze ti kul tú ra mel lett bé relt te rü le te ken önál ló-
an tud jon gaz dál kod ni, és ez ál tal csök kent se a spe ci a li zált ter me lés re be ren dez ke dett üzem 
se bez he tő sé gét. A tel jes, önál ló gép sor hoz hi ány zó új gé pek meg vá sár lá sát nem tet te ugyan 
le he tő vé a hi tel ke ret, de az alapgépsorból csak a kom bájn hi ány zott a kér de zés idő sza ká ban, 
ezért az ara tást bér mun ká val ol dot ták meg.

A ban ki hi te lek fel tét ele i nek csak ke ve sen tud tak meg fe lel ni a ma gas ka mat, a rö vid le já-
ra ti idő és nem utol só sor ban a ma gas fe de zet kö ve tel mé nye mi att. En nek el le né re a be mu-
ta tott élel	mi	szerfel	dol	go	zó	üzem	az el in du lás hoz, a meg fe le lő tech no ló gi át biz to sí tó gé pek 
meg vá sár lá sá hoz és az épü let át ala kí tá sá hoz szük sé ges tő két kény te len volt hi tel ből biz to-
sí ta ni. A bank fel tét ele it – törzs tő ke  eme lés – csak egy be fek te tő cég gel va ló tár su lás sal tud-
ta tel je sí te ni. Így az egy mil li ós törzs tő ke 14 mil li ó ra nö ve ke dett ugyan, de a vál lal ko zás 
ala pí tó tu laj do no sai el vesz tet ték a cég fe let ti ki zá ró la gos el len őr zé si jo gu kat.

Az át ala ku lás sal együtt já ró in téz mé nyi és gaz da sá gi bi zony ta lan ság mi att a ban kok nem 
szí ve sen nyúj tot tak hi telt me ző gaz da sá gi üze mek nek. A hi tel in té ze tek ma ga tar tá sa mö gött 
több ok hú zó dik meg. A bank szá má ra csak az olyan gaz da sá gok nak nyúj tott hi tel ren tá bi lis, 
me lyek hosszabb tá von is egy ség ként ke zel he tők, mű kö dé sü ket nem ve szé lyez te ti a tu laj-
don vi szony ok fe le más sá ga, s a tá gabb gaz da sá gi és pi a ci in téz mény rend szer be be ta go zód-
va, ola jo zot tan üze mel nek. A hi tel ki he lye zé sek má sik, gyak ran em le ge tett kor lát ját a ban-
kok a hoz zá juk for du ló üze mek tő ke sze gény sé gé ben je lö lik meg. Tény, hogy a gaz da sá gok 
egyik leg na gyobb prob lé má ja a tő ke sze gény ség, de az is tény, hogy a pénz in té ze tek a hi tel 
ki he lye zé se kor a mi ni má lis koc ká za tot sem vál lal ják, az az ir re á li san ma gas fe de ze tet kö ve-
tel nek. Ez zel a prob lé má val szem be sült a min tánk ban sze rep lő ké	te	zer	hek	tá	ros	tő	kés	üzem	
tu laj do no sa is. „Itt	nincs	hi	tel,	anél	kül	pe	dig	nem	fog	mű	köd	ni	sem	mi.	A	pénzt	el	szív	ja	az	
ál	lam,	 így	a	bank	nak	nem	kell	 koc	káz	tat	nia,	meg	a	gaz	da	ság	gal	 fog	lal	koz	ni.	Csak	ak	kor	
ala	kul	hat	na	 ki	 egész	sé	ges	 hi	tel,	 ha	pénz	bő	ség	 len	ne,	 a	 bank	nál	 bent	 ra	gad	na	a	pénz,	 és	
kény	te	len	len	ne	ki	he	lyez	ni,	koc	káz	tat	ni.	Két	éve	nyűg	lő	dik	az	OKHB	(Or	szá	gos	Ke	res	ke	del
mi	 Hi	tel	bank),	 hogy	 ad	jone	 húsz	mil	li	ót,	 vagy	 ne.	 A	 vál	lal	ko	zás	 va	gyo	na	 meg	ha	lad	ja	 a	
száz	húsz	mil	li	ót.	Je	len	leg	ott	tar	tunk,	hogy	én	be	pö	rög	tem,	nincs	hi	tel,	mert	két	száz	szá	za	lé
kos	fe	de	ze	tet	kér,	de	én	azt	be	fek	tet	tem.	Ha	nincs	más	hon	nan	ki	von	ha	tó	tő	kéd	–	és	ne	kem	
már	nincs	–,	ak	kor	vagy	a	te	vé	keny	sé	gi	kö	rön	kell	vál	toz	tat	ni,	hogy	tő	ké	hez	juss,	vagy	le	kell	
mon	da	ni	a	be	ru	há	zás	ról.	Így	az	tán	el	kezd	tem	ke	res	ked	ni	ga	bo	ná	val	meg	zöld	ség	gel.	Nem	
akar	tam,	de	nincs	más	vá	lasz	tá	som.”

A hi tel kér dé se kü lö nö sen ér zé ke nyen érin ti a ki ala ku ló gaz da sá go kat. A mű kö dé sük höz 
el en ged he tet le nül szük sé ges be ru há zá so kat csak kül ső for rás se gít sé gé vel tud ják el vé gez ni. 
A hi tel fel vé tel a né hány éve in dult gaz da sá gok szá má ra ko moly koc ká zat tal jár, mi vel pi a-
cuk ki a la ku lat lan, a be ter ve zett nye re ség el éré se bi zony ta lan – ilyen fel té te lek kö zött 
ko moly ve szély a csőd le he tő sé ge. Ez zel küsz kö dik a min tánk ba ke rült élel	mi	szerfel	dol	go
zó	 vál	lal	ko	zás	 is. „Az	 élel	mi	szerfel	dol	go	zó	 üzem	 ré	szé	re	 mi	 ter	mel	jük	 az	 alap	anya	got,	
hu	szon	öt	hek	tá	ron	kor	don	ubor	kát	és	pap	ri	kát.	A	múlt	év	ben	egy	be	azo	no	sít	ha	tat	lan	gom	ba
be	teg	ség	tönk	re	tet	te	a	ker	té	sze	tet.	Nem	csak	ná	lunk,	ha	nem	az	egész	tér	ség	ben.	Így	az	alap
anya	got	kény	te	le	nek	vol	tunk	meg	ven	ni.	Ez	gya	kor	la	ti	lag	azt	je	len	tet	te,	hogy	a	várt	be	vé	tel
től	el	es	tünk,	így	nem	tud	juk	fi	zet	ni	a	ban	kot.	Most	ülünk	le	majd	tár	gyal	ni	a	bank	kal,	hogy	
üte	mez	ze	át	a	tör	lesz	tést,	mert	kü	lön	ben	nagy	az	esé	lyünk,	hogy	tel	je	sen	pad	ló	ra	ke	rü	lünk.”

A ked ve zőt len hi tel fel té te lek nem csak a te vé keny sé gi kör kény sze rű bő ví té sét vagy a 
túl zott koc ká zat vál la lást vált hat ják ki az üze mek ben. A kül ső for rás el ér he tő sé gé nek ne héz-
sé gei ar ra kény sze rí tik őket, hogy szi go rú gaz da sá gi fe gye lem mel sa ját erő ből te remt sék elő 
a be ru há zás hoz szük sé ges pénzt – amennyi ben ez le het sé ges. Így ju tott hasz nált össze sze-
rel he tő ga bo na tá ro ló hoz a sváj	ci–ma	gyar	 tő	kés	üzem,	amely egy csehországi gaz da ság tól 
vá sá rol ta meg a szó ban for gó be ren de zést.
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Lát szó lag min den az el ső hi tel el nye ré sé től függ. Aki be ju tott a hi tel pi ac ra, és meg bíz ha-
tó adós nak bi zo nyult, az könnyeb ben jut hat újabb hi tel hez. Az 505 hek tá ros, „klasszi kus” 
csa	lá	di	vál	lal	ko	zás	a Ma gyar–Ame ri kai Vál lal ko zás fej lesz té si Alap ból nyert két hi tel se gít-
sé gé vel tud ta meg vá sá rol ni alapgépsorát (Jorden-gépsor), va la mint egy John	Deere	kom-
bájnt. A gaz da ság ve ze tő je sze rint a hi tel hez ju tás kul csa a jó üz le ti terv ké szí té se, va la mint 
a szer ző dé si fe gye lem be tar tá sa, bár ez ön ma gá ban ke vés, mert el en ged he tet len fel té tel a 
meg fe le lő in for má ci ót biz to sí tó ban ki kap cso lat is. En nek el le né re a be ru há zá si hi tel konst-
ruk ci ót – ha son ló an a töb bi vál lal ko zás hoz – rend kí vül ked ve zőt len nek tart ja rö vid fu tam-
ide je és a ma gas ka mat ter hek mi att. Ki hasz nál va a nyu ga ti gyá rak ter jesz ke dé si szán dé kát, 
köz vet le nül a nyu ga ti cég gel kez dett tár gya lá so kat to váb bi gé pek vá sár lá sá ról. A gyár tók nál 
ked ve zőbb a fu tam idő, mint a ma gyar ban ki hi tel nél, a ka mat is ala cso nyabb, ugya nak kor a 
ma gyar or szá gi egy év tü rel mi idő vel szem ben há rom év áll ren del ke zés re a tő ke tör lesz tés 
el kez dé sé hez. Igaz, a köl csönt va lu tá ban kell szá mol ni, de vá laszt hat a kész pén zes és a ter-
mé szet be ni tör lesz tés kö zött, at tól füg gő en, hogy szá má ra me lyik a ked ve zőbb. A ma gyar-
or szá gi fel té tel rend szer ef faj ta ki ke rü lé se azon ban még ki vé te les nek te kint he tő.

A gaz da sá gok fej lesz té sé hez szük sé ges tő ke hi á nya, il let ve a for rá sok el éré sé nek ked ve-
zőt len fel tét elei két, lát szó lag el len té tes ten den cia ki bon ta ko zá sá ra hív ják föl a fi gyel met. A 
szán tó föl di kul tú rá val in dí tó vál lal ko zá sok gaz dál ko dá sa – a szán dé kok sze rint – egy re 
in kább el to ló dik az in ten zív, tő ke igé nyes ter me lés fe lé, mert csak ez biz to sít hat ja hosszabb 
tá von a sta bi li tá su kat. A be ru há zás ra for dít ha tó tő két azon ban – hi tel hi á nyá ban – csak a 
szán tó föl di ter mesz tés biz to sít hat ja hosszabb tá von, a tel jes ver ti kum ki épí té sé hez vi szont 
most len ne szük sé gük ele gen dő for rás ra. A tő ke hi ány te hát nem csak le las sít ja a gaz da sá gok 
intenzifikálását, ha nem fönn áll an nak a ve szé lye is, hogy az esélyt örök re el sza laszt ják.

1.3	A	mun	ka	erő

Va la mennyi gaz da ság ar ra tö rek szik, hogy a mun ka erőt tő ké vel vált sa ki. Er re sar kall ja 
őket a mun ka bér re ra kó dó ter hek nagy sá ga és a meg bíz ha tó al kal ma zot ti cso port ki ala ku-
lá sá nak, sze lek tá ló dá sá nak las sú fo lya ma ta egya ránt. Az il le gá lis mun ka erő fog lal koz ta tá-
sá hoz más-más mó don vi szo nyul nak. Van olyan üzem, amely egyál ta lán nem al kal maz 
fe ke te mun ka erőt, míg a má sik szí ve sen nyúl na eh hez a meg ol dás hoz, ha nem fél ne a 
gaz da sá gi re tor zi ók tól, és vé gül van kö zöt tük olyan is, amely a mun ka csú csok ide jén zseb-
ből zseb be fi zet. Az üze mek irá nyí tói, él ve a nagy mun ka erő-kí ná lat tal, ala cso nyan tart ják 
a bé re ket, pe dig a dol go zók kal szem be ni el vá rá sok sok kal szi go rúb bak, mint a szö vet ke-
ze tek ben vagy a vál la la tok nál vol tak a szo ci a lis ta idő szak ban. A mun ka erő vel szem be ni 
egy sé ges el vá rá sok mel lett azon ban mar kán san el té rő je gyek jel lem zik a mun ka erő-pi a ci 
vi sel ke dé sü ket.

A ro kon sá gi cso port tu laj do nát hasz no sí tó sváj	ci–ma	gyar	vál	lal	ko	zás	– mint egy össz-
hang ban tu laj do ni szer ke ze té vel – al kal ma zot ta i nak ki vá lasz tá sa kor elő tér be he lyez te a ro- 
 ko ni kap cso la to kat: már az in du lás kor is eb ben a kör ben ke res ték a szük sé ges szak is me re-
tek kel ren del ke ző po ten ci á lis mun ka tár sa kat. A ro ko ni szá lak mind két fél szá má ra köl csö-
nös elő nyö ket egy szer smind kö te le zett sé ge ket biz to sí ta nak. A mun ka adó ne he zeb ben kül -
di el a ro kon mun kást, mint az ide gent, ugya nak kor vi szont job ban bí zik ben ne. A hang súly 
a bi zal mon van. A ro kon al kal ma zott job ban fi gye lem be ve szi a mun ka adó igé nye it, el vá-
rá sa i hoz in kább al kal maz ko dik, mint az a mun kás, akit csak szer ző dé ses vi szony köt a 
mun ka adó já hoz. Az is igaz azon ban, hogy no ha a ro ko ni és a pi a ci vi szo nyok ke ve re dé se 
rö vid tá von va ló ban köl csö nös elő nyök kel jár hat, ma gá ban hor doz hat ja az egész rend szer 
föl bom lá sá nak ve szé lyét is. Elég csak egyet len eset, ami kor a két fé le lo gi ka kö zöt ti egyen-
súly meg bom lik, és a kö vet kez mé nyek egy ér tel mű vé te szik, hogy az el té rő vi szo nyok kö- 
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 zül me lyik a do mi náns: a gaz da sá gi-e vagy a ro ko ni. A dön té si kény szer az egész rend szer-
ben át ala kít(hat)ja a mun ka adó és mun ka vál la ló kö zöt ti vi szonyt.

Szi go rú szer ző dé ses vi szony sza bá lyoz za a	 tisz	tán	 üz	le	ti	 ala	pon	 tár	sult	 tu	laj	do	no	sok	
két	e	zer	 hek	tá	ros	 tő	kés	 nagy	üzem	ének	 mun ka erő-szük ség le tét. A mun ka vál la ló nak az 
ál lam szo ci a liz mus ban meg szo kott, erő sen szét tör delt mun ka meg osz tás he lyett „min de nes” 
mun ka kö rö ket kell el lát nia. „Itt	 nincs	 trak	to	ros	meg	 sze	re	lő	 vagy	 so	főr.	 Itt	min	dent	 kell	
csi	nál	ni.	Ha	kell,	ak	kor	zsá	kol	ni,	pa	kol	ni,	ra	kod	ni,	szál	lí	ta	ni,	ja	ví	ta	ni,	csá	váz	ni.	Nin	cse	nek	
kü	lön	bö	ző	jut	ta	tá	sok.	Nincs	hét	vé	gi	vagy	éj	sza	kai	pót	lék,	ha	kell,	ak	kor	nem	csak	hét	vé	gén,	
ha	nem	ün	nep	nap	is	dol	goz	ni	kell.	A	mun	kát	el	kell	vé	gez	ni.” Ez sok je lent ke zőt kész te tett 
ar ra, hogy vé gül is el áll jon mun ka vál la lói szán dé ká tól, nem is annyi ra a „min de nes” mun-
ka, mint in kább az el vég zen dő fel ada tok és a bér kö zöt ti arány ta lan sá gok mi att. A pró ba idő 
le jár tá val vég le ge sí tett dol go zók kö zül több év után vá lasz tot ták ki a „mű ve ze tőt”, aki a 
ter me lés szak mai-tech no ló gi ai irá nyí tá sát vég ző ag rár mér nök mel lett mun ka szer ve zés sel 
is fog lal ko zik. A töb bi fi zi kai mun kás hoz ha son ló an meg ma radt „min de nes” fel adat kö re is, 
csak ma ga sabb fi ze té sért. A fel adat kö rök ilyen ala ku lá sát nem a mun ka szer ve zet bel ső dif-
fe ren ci á ló dá sá nak kény sze re vagy a szak mai irá nyí tó túl ter helt sé ge okoz ta, ha nem az 
ag rár mér nök gyen ge szer ve zé si kész sé ge. Emel lett a gé pe sí tett ség ala csony fo ka nem te szi 
le he tő vé a foglalkoztatotti lét szám csök ken té sét, de vég ső cél ként sze ret nék el ér ni az ame-
ri kai óri ás far mok nor má ját, hogy ti. 150 hek tár ra jus son egy mun kás. En nek re a li tá sa a 
tá vo li jö vő be to ló dik ki, és el ső sor ban a be ru há zá sok di na mi ká já tól függ.

A csak szán tó föl di ter me lés sel fog lal ko zó gaz da sá gok mun ka erő igé nye je len tős mér ték-
ben kü lön bö zik mind az élel mi szer-fel dol go zó vál lal ko zás tól, mind az üveg há zi ker té sze tet 
is ma gá ban fog la ló csa lá di gaz da sá gé tól. A kis kon	zerv	üzem	 élőmunkaigénye nem csak 
nagy, ha nem idő sza kos jel le gű is, ami fo koz za se bez he tő sé gét. A vál lal ko zás ál lan dó mun-
ka erő hi ánnyal küzd. Mun ka erő-szük ség le tét biz to sí tan dó, szer ző dést kö tött a Mun ka ügyi 
Köz pont tal (OFA). Ez zel va ló ban csök ken tet te a mun kás hi ányt, a ma gas fluk tu á ció azon ban 
meg ma radt: „Nem	sze	ret	nek	dol	goz	ni	az	em	be	rek.	Ide	jön,	kény	te	len,	mert	a	Köz	pont	kül	di,	
dol	go	zik	egykét	he	tet,	utá	na	vagy	táp	pénz	re	megy,	vagy	egy	sze	rű	en	ki	lép.	Én	meg	itt	ma	ra
dok	mun	kás	 nél	kül,	meg	 fi	zet	het	tem	 is	 utá	na	 a	 táp	pénz	ét.”	A ma gas fluk tu á ció egye nes 
kö vet kez mé nye a mun ka fel té te lek és a bé rek kö zöt ti arány ta lan sá gok nak (va gyis az ala-
csony bé rek nek), va la mint a meg fe le lő mun ka kul tú ra hi á nyá nak. Míg a szán tó föl di gaz da-
sá gok fér fi mun ka erőt al kal maz nak, itt nők nek kí nál nak mun kát. A mun ká ba lé pés hez előbb 
meg kell sze rez ni az egész ség ügyi kis köny vet, az üzem ben be kell tar ta ni a szi go rú tech no-
ló gi ai fe gyel met, a ter me lés több mű szak ban fo lyik. Az üzem tel je sít mény bért fi zet, de 
egyen le tes, nagy mun ka tem pó mel lett is leg fel jebb négy-öt ezer fo rint tal le het töb bet ke res-
ni, mint amennyi a mi ni mál bér. Az ala csony bé rek mel lett a vál tott mű szak épp úgy ri aszt ja 
a nő ket, mint a mun ka fo lya mat ba be épí tett, a hét köz na pi gya kor lat nál szi go rúbb hi gi é ni ai 
kö ve tel mé nyek. Rá adá sul a nők több sé ge job ban és ru gal ma sabb idő be osz tás ban tud ja hasz-
no sí ta ni mun ka ere jét a csa lád ban és/vagy a fe ke te gaz da ság ban. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a 
szó ban for gó vál lal ko zás nak hosszabb tá von is szá mol nia kell a dol go zók gya ko ri cse ré lő-
dé sé vel, amit csak je len tős bér eme lés sel tud na meg aka dá lyoz ni. Eh hez azon ban hi ány zik 
mind a gaz da sá gi erő, mind a szán dék.

A vizs gált gaz da sá gok kö zül csak a „klasszi	kus”	csa	lá	di	vál	lal	ko	zás	nem elég szik meg 
a mun ka vál la ló és a mun ka adó kö zött ki ala kult erő vi szony ok kal. Az öt száz hek tá ros gaz da-
ság a szán tó föl di mű ve lés ben szin tén ar ra tö rek szik, hogy be ru há zá sok kal vált sa ki az élő-
mun kát, s al kal ma zot ta i tól össze tett, „min de nes” mun ka vég zést kö ve tel. A vi rág ker té szet-
ben azon ban már nem kö vet he tő ez a lo gi ka. A ker té szet nem csak nagy élő mun ka rá for dí -
tást igé nyel, ha nem spe ci á lis szak tu dást is. A tér ség ben – nem lé vén ha gyo má nya a ker té-
szet nek – ne héz szak kép zett mun ka erőt ta lál ni, a ker té szet ben al kal ma zot tak kö zül csak ket- 
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 ten ren del kez nek a szük sé ges szak is me re tek kel. A mun ka erő-prob lé ma meg ol dá sá ra – 
hosszabb tá von – a Mun ka ügyi Köz pont tal és a vá ros me ző gaz da sá gi tech ni ku má val kö tött 
szer ző dés hi va tott. Ez utób bi ér tel mé ben az el in dí tott ker tész kép zés el mé le ti alap ja it az 
is ko la, a gya kor la ti ok ta tást a vi rág ker té szet biz to sít ja. Amennyi ben az ok ta tás ered mé nyes 
lesz, nem csak vi rág ker té sze ket ké pez nek, ha nem zöld ség ter mesz tés sel fog lal ko zó szak-
mun ká so kat is, mert hosszabb tá vú ter ve ik kö zött sze re pel a szán tó föl di ker té sze ti kul tú ra 
is.

Ez a tő kés kö zép üzem egyéb ként nem csak mun ka erő-pi a ci sze rep vál la lá sá ban tér el a 
töb bi vizs gált gaz da ság tól, ha nem a hu mán tő ke kon cent rá lá sá nak mér té ké ben is. Itt az öt fős 
csa lád há rom tag ja dol go zik fő ál lás ban, de a vál lal ko zás az összes csa lád tag szel le mi tő ké-
jét hasz no sít ja. A gaz da ság ve ze tő fel ada ta a szán tó föl di ter mesz tés irá nyí tá sa, az üz le ti 
kö rök kel va ló kap cso lat tar tás, a szán tó föl di ter mé kek ér té ke sí té se, a hi te lek üz le ti ter vé nek 
el ké szí té se, a dön té sek meg ho za ta la és nem utol só sor ban a ter ve zés. A sok ré tű fel adat el lá-
tá sát nem csak több év ti ze des szak mai ta pasz ta la ta és az év ti ze dek alatt ki ala kult kap cso lat-
rend sze re te szi le he tő vé, ha nem szak is me re te i nek sok ré tű sé ge is; nö vény ter mesz tő, 
nö vény vé dő szak mér nök, ag rár köz gaz dász, tár gya lá si szin tű né met nyelv tu dás sal ren del ke-
zik. A nö vény ter mesz tő szak kép zett sé gű fe le ség ve ze ti a ker té sze tet, vég zi a ker té szet tel 
kap cso la tos szak mai el len őr zést, irá nyí tást. A fel ső fo kú an gol nyelv vizs gá val ren del ke ző fiú 
ott hagy ta a fő is ko lát, és az ér té ke sí té si fel ada to kat lát ja el. A köz vet len ke res ke del men kí vül 
fel ada ta az in for má ci ók „be gyűj té se”, a le het sé ges part ne rek meg ta lá lá sa, va la mint a kül föl-
di ve tő mag ter mesz tő cé gek kel va ló kap cso lat fel vé tel. Az an gol nyelv ta nár le ány foly tat ja az 
ide gen nyel vű üz le ti le ve le zést, míg a köz gaz dász vég zett sé gű gyer mek a köny ve lés ben 
se gít. A csa lá don be lü li fel adat meg osz tás le he tő vé te szi a ren del ke zés re ál ló „tő ke faj ták” 
mi nél jobb hasz no sí tá sát, a gaz da ság szem pont já ból fon tos in for má ci ók gyor sabb áram lá-
sát, to váb bá te her men te sí ti a gaz da ság ve ze tő jét, aki így na gyobb ener gi át for dít hat a stra-
té gi ai kér dé sek re. A hu mán tő ke ilyen erős kon cent rá ci ó ja va ló szí nű leg ki vé tel nek te kint he-
tő, még is pél da ér té kű.

A vizs gált üze mek al kal ma zot tai kö zött alig ta lál ha tó kva li fi kált mun ka erő, egy-egy 
ag rár szak em ber fog lal ko zik csak a ter me lés köz vet len szak mai irá nyí tá sá val. Ez alól 
pusztán az élel	mi	szerfel	dol	go	zó	üzem	ki vé tel, ahol há rom ag rár mér nök az ala pí tó tu laj do-
nos. A ter me lés irá nyí tá sa, a stra té gi ai cé lok meg ha tá ro zá sa, a pi a ci és üz le ti part ne rek kel 
va ló kap cso lat tar tás és az in for má ci ós kör bő ví té se a má sik há rom gaz da ság ban a me ne-
dzser és/vagy tu laj do nos – va la mennyi en dip lo má sok – fel ada ta. A fel ada tok hal mo zó dá sát, 
a kü lön bö ző fel adat kö rök össze mo só dá sát a ki for rat lan jo gi és gaz da sá gi vi szo nyok együt-
te sen kény sze rí tik ki. Ez rész ben ere dő je, rész ben ered mé nye a kap cso lat rend sze rek fel ér té-
ke lő dé sé nek, ami össze függ az zal, hogy a szük sé ges in for má ci ók hoz ne he zen, ese ten ként 
csu pán zárt kör ben le het hoz zá jut ni. A fel adat kö rök össze mo só dá sá hoz ve zet a tő ke sze-
gény ség és a tu laj don hoz köz vet le nül nem kap cso ló dók kal szem be ni bi zal mat lan ság is. 
Mi ként az al kal ma zot ti mun ka kö rök ben, a me ne dzse ri funk ci ók ban is egy faj ta, ma ga sabb 
szin tű „min de nes” sze rep kör tű nik ál ta lá nos nak, amit a vizs gált üze mek ben – az em lí tett 
kény sze rí tő kö rül mé nyek mel lett – a gaz da sá gi te vé keny sé gek vi szony la gos ho mo ge ni tá sa 
tesz le he tő vé.

A fel adat kö rök el kü lö nü lé se és egy-egy – a tu laj don hoz nem köz vet le nül kö tő dő – al kal-
ma zott hoz kap cso ló dá sa a szer ve ze ti dif fe ren ci á ló dás csí rá ját rej ti ma gá ban, így a (me ne-
dzser)tu laj do nos el ve szít(het)i köz vet len el len őr zé sét a gaz da ság fö lött. Ez a ve szély egye-
dül a „klasszi	kus”	csa	lá	di	vál	lal	ko	zást	nem fe nye ge ti, lé vén mind az öt tu laj do nos csa lád-
tag. A fel adat kö rök dif fe ren ci á ló dá sa azon ban előbb-utóbb be kö vet ke zik, ha a vál lal ko zás 
nö ve ke dé se ki kény sze rí ti.
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2. A fej lesz té si cé lok és el kép ze lé sek

A vizs gált üze mek ki emel ked nek gaz da sá gi kör nye ze tük ből, de az ag rár szer ke zet pi a ci 
in téz mény rend sze re i nek fej let len sé ge, il let ve hi á nya épp úgy je lent hát rányt, mint előnyt 
szá muk ra. Hát rányt a ter ve zett fej lesz té sek meg va ló sí tá sá nak di na mi ká já ban, és po ten ci á lis 
előnyt sa ját kör nye ze tük pi ac szer ve zé sé ben.

Rö vid tá vú fej lesz té si cél ja ik meg egyez nek: va la mennyi üzem a vizs gá lat idő pont já ban leg na-
gyobb jö ve del met biz to sí tó te vé keny ség, a szán tó föl di kul tú ra bel ső ver ti ku má nak ki épí té sé vel 
tö re ke dett a tel jes önál ló ság el éré sé re. Ha egy vál lal ko zás ren del ke zett szá rí tó-, tisz tí tó- és 
tárolórendszerrel (mi ként a két tő kés nagy üzem), az nem csak na gyobb pi a ci moz gás te ret adott, 
ha nem ve ze tő sze rep hez is jut tat hat ta a gaz da sá go kat, leg aláb bis köz vet len kör nye ze tük ben. A 
be mu ta tott üze mek kö zül há rom köz vet len kap cso lat ban áll a fel dol go zó val; szer ző dé se ik ben a 
mennyi sé gi kö ve tel mé nyek mel lett a mi nő sé gi ek is rög zít ve van nak. Igaz, nagy árat fi zet nek ér te, 
de a ban ki for gó esz köz hi tel le he tő vé te szi szá muk ra, hogy a mo no pol hely zet ben lé vő fel vá sár ló 
cé ge ket ki ke rül jék. A ga bo ná ját rend sze re sen kül föld ön ér té ke sí tő ké	te	zer	hek	tá	ros	tő	kés	nagy
üzem	 tu laj do no sá nak mon da tai tük rö zik a töb bi vál lal ko zó vé le mé nyét is: „Ma	gya	ror	szá	gon	
nincs	ter	me	lői	pi	ac,	a	pi	ac	a	ke	res	ke	dő	nél	kez	dő	dik.	Nin	cse	nek	ke	res	ke	del	mi	ban	kok.	A	ban	kok	
nem	 koc	káz	tat	nak,	 pén	zü	ket	 ál	lam	pa	pír	ok	ba	 fek	te	tik.	A	 bank	nak	 egy	sze	rűbb	 né	hány	 na	gyobb	
in	teg	rá	tor	ral	tár	gyal	ni,	nincs	koc	ká	za	ta.	Az	in	teg	rá	tor	meg	azt	csi	nál,	amit	akar.	A	na	gyob	bak	
gaz	da	sá	gok	ki	tud	ják	őket	ke	rül	ni,	de	a	több	ség	nem.”

A na gyobb, az ezer hek tár fö löt ti gaz da sá gok meg tud ják ten ni, hogy köz vet le nül ér té ke-
sí te nek kül föld ön, de a ki sebb vál lal ko zá sok szá má ra ez nem bi zo nyul jár ha tó út nak. Ők 
ke re sik azt a nö vé nyi kul tú rát, amely le he tő vé ten né a ma ga sabb ár be vé telt és nem utol só-
sor ban a kül föl di (értsd: nyu ga ti) ér té ke sí tést. Fo ko za tos pro fil tisz tí tást sze ret né nek vég re-
haj ta ni, óva to san, a le he tő sé ge ket föl mér ve vál toz tat ni. A most ter mesz tett kul tú rák egy más-
hoz vi szo nyí tott ará nyá nak meg vál toz ta tá sá ban, a ter mé sze ti (ta laj, ta laj víz, lég aszály) 
adott sá gok hoz va ló iga zo dás ban, va la mint új nö vé nyek be ál lí tá sá ban lát ják el ér he tő nek 
gaz da sá guk hosszabb tá vú pi a ci sta bi li tá sát. Ez le het akár a nyu ga ti pi a con fel fu tó ban lé vő 
ipa ri nö vény (pl. ken der), akár spe ci á lis ve tő mag (pl. re tek).

A be mu ta tott, nyu ga ti pi a co kat meg cél zó tő kés üze mek olyan ter mé kek elő ál lí tá sá val kí ván nak 
fog lal koz ni, ame lyek kel a ha zai kis üze mek tech ni kai szint jük, ill. a szak is me ret hi á nya mi att nem 
tud nak, a ná luk na gyobb, tő ke erős gaz da sá gok pe dig nem akar nak fog lal koz ni. A meg fe le lő rés 
meg ta lá lá sa azon ban ön ma gá ban még ke vés. A pi a con csak nagy mennyi sé gű és jó mi nő sé gű 
ter mék kel ér het nek el ked ve ző hely ze tet, így ért he tő a vál la la tok azon tö rek vé se, hogy ha zai gaz-
da sá gi kör nye zet ben, te rü le tük von zás kör ze té ben ve ze tő sze rep hez jus sa nak. En nek mód ja gaz-
da sá gon ként vál to zik, de for má ja azo nos, és pe dig in teg rá tor jel le gű funk ci ók fel vál la lá sa. Ez a 
tö rek vés el ső sor ban a ga bo na ter mesz tés ben fi gyel he tő meg, és tel jes for má já ban ak kor bon ta ko-
zik ki, ha a vál la la tok több sé ge ren del ke zik sza bad ka pa ci tá sú tá ro ló val. A kül föl di pi ac ra ter me-
len dő spe ci á lis nö vé nyi kul tú rák nál az in teg rá to ri funk ció el ke rül he tet len, en nek hi á nyá ban ugya-
nis csak a ter mék szer ke zet ben vég re haj tott drasz ti kus arány el to ló dás mel lett vol na biz to sít ha tó a 
kí vánt na gyobb mennyi sé gű és le he tő leg azo nos mi nő sé gű ter mék ki szál lí tá sa. Ezt a koc ká za tot 
azon ban az érin tett üze mek nem vál lal ják. 

A sváj	ci–ma	gyar	tő	kés	nagy	üzem	pél dá ul csak ak kor tud meg je len ni a ken der ter mesz tés 
kül föl di pi a cán, ha a kör nye ze té ben ta lál olyan gaz da sá go kat, me lyek – leg aláb bis rész ben 
– haj lan dók ez zel a szá muk ra alig is mert kul tú rá val fog lal koz ni. A zöld ség mag ter mesztéssel 
kül föld ön meg je len ni kí vá nó „klasszi	kus”	 csa	lá	di	 vál	lal	ko	zás	 ugyan csak ar ra tö rek szik, 
hogy a kör nye ze té ben el te rü lő gaz da sá go kat ér de kelt té tegye az ál ta la el len őr zött és ko or di-
nált nö vé nyi kul tú ra ter mesz té sé ben. A szer ve zői-in teg rá to ri funk ció föl vál la lá sá nak azon-
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ban nem csak az a fel té te le, hogy biz tos pi ac hoz jus son a vál lal ko zás, biz to sí ta ni kell emel-
lett a szak mai ta nács adás sze mé lyi fel tét ele it is: nagy kér dés, hogy ta lál nak-e olyan part ne-
re ket az in teg rá ci ó ra tö rek vő gaz da sá gok, me lyek mind a gaz da sá gi, mind a szak mai 
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.

Az üze mek má sik jól kör vo na la zó dó tö rek vé se, hogy egy-egy ver ti kum sta bil ele mé vé, 
egy-egy fel dol go zó üzem biz tos be szál lí tó já vá vál ja nak. A még ki a la ku lat lan vi szo nyok 
le he tő vé te szik ugyan, hogy vi szony lag könnyen jut has sa nak pi ac hoz, egy szer smind azon-
ban füg gő vé is vál nak a fel dol go zó üzem pi a ci sta bi li tá sá tól, ter jesz ke dé si le he tő sé gé nek 
di na mi ká já tól. Ezért na gyon óva to san és csak biz tos pi ac cal ren del ke ző cé gek kel tár gyal nak. 
A be mu ta tott vál lal ko zá sok kö zül a	„klasszi	kus”	csa	lá	di	 vál	lal	ko	zás	egy sta bil, tő ke erős 
élel mi szer-fel dol go zó üzem be szál lí tói po zí ci ó ját sze ret né meg sze rez ni, míg a sváj	ci–
ma	gyar	üzem	egy nyu ga ti ex port ra ter me lő vessző fo nó cég szá má ra biz to sí ta ná a fűz fa ül tet-
vé nyé ről ki ke rü lő alap anya got.

A vál la la tok jö vő be ni ki fu tá si le he tő sé ge it erő sen be fo lyá sol ja, hogy ki ala kul-e egy szél-
ső sé ges ár in ga do zá sok tól men tes, sta bil pi ac. En nek hi á nyá ra re a gál tak a gyen gébb gaz da-
sá gok az zal, hogy sa ját vál lal ko zá su kon be lül igye kez tek fel dol go zói ver ti ku mot ki épí te ni, 
ami pe dig rejt ma gá ban né mi ve szélyt. A fel dol go zó üze mek mű kö dé sé nél ko moly prob lé-
mát je lent, ha az alap anya got a gaz da ság nem tud ja meg fe le lő mennyi ség ben biz to sí ta ni. A 
be mu ta tott élel	mi	szerfel	dol	go	zó	 üze	met	pél dá ul csődközeli hely zet be jut tat ta, hogy sa ját 
te rü le tén nem tud ta biz to sí ta ni a szük sé ges mennyi sé gű alap anya got. A koc ká zat mér té ké-
nek csök ken té sét az al vál lal ko zói rend szer ki épí té sé ben lát ták. Mű kö dé se em lé kez tet a jól 
is mert „kis üzem–nagy üzem in teg rá ci ó já ra”; a sza po rí tó anya got és az összes gé pi mun kát a 
gaz da ság biz to sít ja, ter mé sze te sen pén zért, míg a ter mő föl det és az élő mun kát az al vál lal-
ko zó ad ja. Így a fel dol go zó üzem szá má ra biz to sít ják az alap anya got, a ter me lés sel já ró 
összes koc ká za tot vi szont át há rít hat ják az al vál lal ko zók ra.

Az erő sebb gaz da sá gok ver ti kum épí té si tö rek vé sei alap ve tő en má sok. Az alap anyag elő-
ál lí tá sa és fel dol go zá sa jo gi ér te lem ben egy más tól és a meg ren de lő vál lal ko zás tól füg get len, 
tu laj don vi szo nya ik te kin te té ben azon ban össze fo nó dó üze mek ben tör té nik. A társ tu laj do no-
si vi szo nyok bo nyo lult és ava tat lan sze mek előtt el fe dett rend sze re biz to sít ja egy részt az 
alap anya got elő ál lí tó ré szé re a biz tos pi a cot, más részt a szám ta lan gaz da sá gi-pénz ügyi 
ma nő ve re zé si le he tő sé get is. Egy hi de gen pré selt ét ola jat elő ál lí tó üzem ré szé re a	sváj	ci–
ma	gyar	ér	de	kelt	sé	gű	vál	lal	ko	zás	biz to sít ja az alap anya got. A két üzem ugyan azon tu laj do-
no si kör ke zé ben van. A hosszabb tá von hús ál lat te nyész tés re sza ko sod ni kí vá nó, ké	te	zer	
hek	tá	ros	tő	kés	nagy	üzem	ben	a tej ter mék csak „mel lék ter mék ként” je len ne meg, ab ba a tej-
ipa ri üzem be le het ne be szál lí ta ni, amely nek korábban rész tu laj do no sa volt a nagy üzem 
me ne dzser tu laj do no sa is.

Összefoglalás

A be mu ta tott új tí pu sú tő kés tár sas vál lal ko zá sok, ame lyek az át ala ku lá si fo lya mat kez de tén, 
a ki lenc ve nes évek ele jén jöt tek lét re nem a „sem mi ből”, ha nem tu laj do no sa ik tő ke be fek te-
té si ak ci ói ré vén, egye lő re nem fő sze rep lői sem a köz be széd nek, sem az ag rár po li ti kai 
vi ták nak, de még az ag rár gaz da sá gi le írá sok nak sem. A meg ha tá ro zó vál lal ko zá sok kö zött 
ará nyuk ta lán ki csi, je len tő sé gü ket in kább az ad ja, hogy köz vet le nül nem he lyez he tők be az 
át ala ku ló szo ci a lis ta nagy üzem és az új já szü le tő pol gá ro sult pa rasz ti gaz da sá gok tör té nel mi 
el len tét pár já ba. 

A ki ala ku lá suk hoz szük sé ges erő for rás ok hoz el ső sor ban nem a nagy üze mek fel da ra bo lá-
sa kor ju tot tak, ha nem elő ze te sen fel hal mo zott és a kár pót lás ré vén meg több szö rö ző dő va - 
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gyo nuk ré vén. Igaz ez még ak kor is, ha a csa lá di-ro ko ni kap cso la tok egy ré szük lét re jöt té-
ben (erő for rás ok kon cent rá lá sa) és mű kö dé sé ben je len tős sze rep hez jut nak – ha son ló an sok 
más, nem ag rár jel le gű vál lal ko zá shoz. 

A vizs gált vál lal ko zá sok el té rő mó don kap cso lód nak a ter mék-, a pénz- és a mun ka erő-
pi ac hoz, de va la mennyi nél jól kör vo na la zód nak a pi a ci po zí ci ó juk sta bi li tá sát szol gá ló stra-
té gi ai el kép ze lé sek. Mű kö dé si kör ze tük ben idő vel ve ze tő sze rep hez sze ret né nek jut ni in teg-
rá to ri funk ci ók fel vál la lá sá val és ter mé ke ik nyu ga ti pi ac ra ke rü lé sé nek meg szer ve zé sé vel. 
Er re a me ne dzser tu laj do no sok kap cso la tai, pi a ci is me re tei, vál lal ko zá sa ik nak köz vet len 
kör nye ze tük ben meg ha tá ro zó je len tő sé ge, va la mint a pi ac in téz mény rend sze ré nek ki a la ku-
lat lan sá ga alap ján jó esé lyük van. Tar tós sze rep lői lesz nek te hát az ag rár gaz da ság nak.
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