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1 Kö zé jük tar to zik az ‘Arany sző lő’ Rt. is, amely Nigel Swain eset ta nul má nyá nak fő sze rep lő je.
2 Ilyen a ‘Har mó nia’ szö vet ke zet, amely nek át ala ku lá sá ról Váradi Monika Má ria eset ta nul má nya szól, de 

ha son ló tö rek vé sei vol tak a hol ló föl di szö vet ke zet me nedzs ment jé nek is 1997-ben. (Meg je le nés alatt a Rep li ka 
an gol nyel vű kü lön szá má ban, 1998.)

Be ve ze tő

Írá sunk az eset ta nul má nyok hát te ré ül szol gál, az ag rár szer ke zet ben be kö vet ke zett leg fon to-
sabb válto zá so kat mu tatja be. Az ag rárgaz da ság köz tudot tan vál ságága zat nak te kinthe tő. 
Eb ben sok egyéb té nye ző mel lett sze re pet ját szik az is, hogy a meg ha tá ro zó gaz da sá gi sze-
rep lők szá mára bi zonyta lan ná vál tak az alap ve tő ter melé si fel téte lek (föld-, épü let- és esz-
köz va gyon), és sze re pet ját szik az át ala ku lást kí sé rő át fo gó tő ke hi ány is, amely rész ben oka, 
rész ben kö vetkez mé nye volt a gya láza tos jö vedel me ző sé gi vi szonyok nak. A vál sá got te téz-
ték az egyes al föl di tá ja kat már-már ki szá ra dás sal fe nye ge tő aszály éven kén ti és hal mo zott 
kö vet kez mé nyei. Mind ezen té nye zők ép pen elég gé in do kol ták az 1992–1993-as ered mény-
rom lást, amely a ma gyar me ző gaz da ság össze om lás sal fel érő meg bi csak lá sa ként ér tel mez he-
tő. Ezt tá maszt ja alá az 1994-ben meg in dult és nap ja in kig tar tó nö ve ke dés cse kély mér té ke 
és el lent mon dá sos sá ga is. Mi vel az eset ta nul má nyok ban sze rep lő utód szer ve ze tek köz vet len 
„le szár ma zot tak nak” te kint he tők – még a „sem mi ből lett gaz da sá gok” ere de te is a volt szo-
ci a lis ta nagy üze mek hez ve zet –, a ta nul mány az át ala ku lá si tör vé nyek vég re haj tá sá ról is szól.

1. Az ál la mi gaz da sá gok pri va ti zá ci ó ja

Ma gya ror szá gon 1990-ben 121 ál la mi gaz da ság mű kö dött, ame lyek a ter mő te rü let dur ván 
11–12 szá za lé kát mű vel ték. Át ala kí tá suk 1992-ben kez dő dött, majd – az el ső pró bál ko zá sok 
ku dar ca után – több sza kasz ban foly ta tó dott. A má so dik, de cent ra li zált pri va ti zá ciós sza ka-
sz, amely 1995–1996-ban lé nye gé ben le zá rult, vé gül is si kert ho zott: en nek ke re té ben pri-
va ti zál ták azon mű kö dő ké pes üze mek nagy ré szét, ame lye ket az ál lam nem szán dé ko zott 
tar tós tu laj don ban tar ta ni. A meg ma radt, zöm mel vesz te sé ges vál la la tok fel szá mo lá si/vég el-
szá mo lá si fo lya ma ta nap ja in kig hú zó dik.

Ma gya ror szá gon 1991-ben az ál la mi gaz da sá gok túl nyo mó több sé ge rész vény tár sa ság gá 
ala kult; en nek és a szö vet ke ze tek ha son ló tö rek vé se it ak ko ri ban gát ló po li ti ká nak kö szön-
he tő, hogy négy-öt ki vé tel től el te kint ve1 a rész vény tár sa ság ok túl nyo mó több sé ge volt ál la-
mi vál la la tok utód szer ve ze te i ből állt; csak a leg utób bi né hány év ben bő ví tet ték e szűk kört 
másod-harmadízben át ala ku ló szö vet ke ze tek.2 Hu szon nyolc volt ál la mi gaz da ság ma radt 
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3 Privinfo, 1996. 6. szám.
4 1992-ben a szö vet ke ze tek adó zás előt ti ered mé nye –27,5 mil li árd fo rint volt, s a kö vet ke ző év ben is majd nem 

10 mil li árd fo rin tos hi ányt mu ta tott. Igaz, hogy a gaz da sá gi tár sa sá gok is „ered mény te le nek” vol tak, de nem ek ko-
ra mér ték ben: az egy al kal ma zott ra ju tó adó zás előt ti ne ga tív ered mény a rész vény tár sa ság ok nál volt a leg ke vés bé 
fe nye ge tő (–27 ezer fo rint), a kft.-knél –35 ezer fo rint ra rú gott, míg a szö vet ke ze tek nél az utób bi több mint négy-
sze re sé re, –149 ezer fo rint ra. Nem cso dál koz ha tunk azon, hogy az ered mény te len ség a csőd el já rás ok so ro za tát 
von ta ma ga után: a csőd, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alá eső szö vet ke ze tek ará nya 41,8 %-os volt 
Észak-Ma gya ror szá gon, 32,2 % az Al föld ön és 20,9 % a Du nán tú lon (Tóth és Var ga 1995).

5 Fel jegy zés. Térségi-Gazdasági Fő osz tály, 1994. no vem ber 9.

tar tós ál la mi tu laj don ban; raj tuk ke resz tül az ál lam kont rol lál ja a valamikori 121 ál la mi gaz-
da ság va gyo ná nak mint egy 47 szá za lé kát. Har minc ki lenc volt ál la mi vál la la tot föl szá mol-
tak; negy ven he tet si ke re sen pri va ti zál tak, 1996 vé gén mind össze hét volt ál la mi gaz da ság 
várt még (da rab ja i ban) ér té ke sí tés re. Az ál la mi gaz da sá gok eredeti 97,1 mil li árd fo rin tos 
va gyoná ból 1996 jú ni u sá ig 51,6 mil li árd fo rin tot ér té ke sí tet tek. Eb ből a pri va ti zá ció so rán 
össze sen 21 mil li árd fo rint ke rült ki ál la mi tu laj don ból; 56,9 szá za lé ka dol go zói/me ne dzse-
ri, 8,8 szá za lé ka kül föl di, 34,4 szá za lé ka bel föl di tu laj don.3

Ta lán ke vés sé köz tu dott, hogy az ál la mi gaz da sá gok pri va ti zá ci ó já nak má so dik, de cent-
ra li zált sza ka szá ban – lát va a szö vet ke ze ti át ala ku lás so rán he lyen ként ta kar mány ter me lő 
bá zis nél kül ma radt ál lat tar tó te le pek ver gő dé sét – volt mód ter mő föld-ér té ke sí tés re, pél dá-
ul ak kor, ami kor egy-egy na gyobb ál lat tar tó te lep ér té ke sí té sé re hir det tek pá lyá za tot. A 
va la mi ko ri ál la mi gaz da sá gok ál tal hasz nált föld na gyobb ré sze, 62 szá za lé ka a kár pót lá si 
fo lya mat, va la mint a pri va ti zá ció so rán más, egyé ni és tár sa sá gi föld hasz ná lók hoz ke rült, s 
mind össze 38 szá za lé ka ma radt a tar tós ál la mi tu laj don ré szét ké pe ző rész vény tár sa ság ok 
hasz ná la tá ban. Az új hasz ná lók hoz ke rült volt ál la mi gaz da sá gi föl dek na gyobb ré sze – 
negy ven szá za lé ka – a kár pót lá si föld ár ve ré se ken kelt el, hat szá za lé ka ke rült dol go zói 
részaránytulajdonba (20 arany ko ro nás „il let mény föl dek”), 1,2 szá za lé kát kap ták tan in té ze-
tek és 17 szá za lé kát a de cent ra li zált pri va ti zá ció so rán el kelt vál lal ko zá sok.

Összes sé gé ben az ál lam a volt vál la la ti va gyon mint egy fe lét, az ál la mi gaz da sá gok hasz-
ná la tá ban lé vő föld te rü le tek kö rül be lül har ma dát tar tot ta meg sa ját tu laj do ná ban; ezek az 
ál la mi nagy bir tok ok va ló szí nű sít he tő en a ma gyar ag rár gaz da ság tar tós és zöm mel si ke res 
sze rep lői lesz nek.

2. A szö vet ke ze tek át ala ku lá sa

Ez a fe je zet a szö vet ke ze ti át ala ku lás nak leg fon to sabb, a ké sőb bi fej le mé nyek tük ré ben új 
meg vi lá gí tás ba ke rü lő as pek tu sa i ról szól.

Elő ször a szá mok ról: egy 1993-as mi nisz té ri u mi je len tés sze rint „Az át me ne ti tör vény 
ren del ke zé se it 1993. ja nu ár 1-ig az 1441 me ző gaz da sá gi ter me lő szö vet ke zet 88 szá za lé ka, 
1273 szö vet ke zet haj tot ta vég re. A csőd- és fel szá mo lá si el já rá sok, va la mint a jog utód nél-
kü li meg szű nés mi att 168 szö vet ke zet ben nem tud ták tel je sí te ni a tör vény ből adó dó kö te le-
zett sé ge ket.4 Az egyé ni és cso por tos ki vá lás a szö vet ke ze ti ak tív ta gok 10–15 szá za lé kát, 
25–44 ezer főt és 39–52 Mrd Ft ér té kű va gyont érint he tett.”5 Az át ala ku lá si fo lya mat sod-
rá ban, 1996-ban, 22 407 re giszt rált vál lal ko zó, 1930 szö vet ke zet, 3009 jo gi sze mé lyi ség 
nél kü li, 4008 jo gi sze mé lyi sé gű tár sa ság, köz tük 3805 kor lá tolt fe le lős sé gű és 191 rész-
vény tár sa ság mű kö dött a ma gyar me ző gaz da ság ban.

A ké sőb bi ese mé nyek tük ré ben föl me rü lő kér dé sek kö zött ta lán az a leg fon to sabb, hogy 
va jon meg fe lel tet he tő-e a szö vet ke ze tek át ala ku lá sa so rán be kö vet ke zett va gyon meg osz tás 
a föld kár pót lás és restitúció so rán ta pasz tal ha tó tu laj do ni szét tö re de zés nek. Köz is mert, 
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6 Mint Jó nás István, né hány al föl di te he né sze ti te lep meg men tő je. Lásd a ‘Ho mok vár ’-ról szó ló eset ta nul-
mányt.

7 Min den vizs gált szö vet ke zet ben él tek ez zel a le he tő ség gel azok az ak tív ta gok, akik nek a csa lád já ban volt 
üz let rész-tu laj do nos.

hogy az át ala ku lá si tör vény meg le he tő sen tá gan ha tá roz ta meg a szö vet ke ze tek va gyo ná ra 
va ló jo go sult ság kri té ri u ma it, így nem csak az ak tu á lis ta gok ré sze sed het tek be lő le, ha nem 
az el halt ta gok örö kö sei és azok is, akik a va gyon ak ku mu lá ci ó já nak leg alább öt évig ré sze-
sei vol tak. Ez két ség kí vül ah hoz ve ze tett, hogy az üz let ré szek for má já ban szét osz tott 
va gyon je len tős há nya da (19 szá za lék) az ún. kül ső üz let rész-tu laj do no sok ke zé be ke rült. 
Mel let tük a nyug dí jas tag ság nak 39 szá za lé kos ré sze se dé se volt, és az ak tív ta gok, az üz let-
ré szek 42 szá za lé ká nak tu laj do ná val ki sebb sé gi tu laj do no sok ká vál tak. (Az al kal ma zot tak 
nem egé szen egy szá za lé kos ré sze se dést mond hat tak ma gu ké nak.) Az át ala ku lá si fo lya mat 
ak ko ri kri ti ku sai jog gal tar tot tak at tól, hogy az ak tív ta gok és az al kal ma zot tak ki sebb ség be 
ke rü lé se a szö vet ke ze tek tu laj do no sa i nak kö ré ben ká ro san be fo lyá sol ja majd a dön té si 
fo lya mat irá nyát és ha té kony sá gát (Ju hász és Moh ácsi 1993). Más vizs gá la ta ink és az itt 
kö zölt eset ta nul má nyok alap ján azon ban azt mond hat juk, hogy a ké sőb bi fo lya ma tok tük ré-
ben ez az ag go da lom nem iga zo ló dott. Nem mint ha az ak tív ta gok meg fe le lő ér dek ér vé nye-
sí té si erő vel bír tak vol na a nyug dí ja sok kal és a kí vül ál lók kal szem ben. Az tör tént, hogy az 
üz let rész for ga lom 1995-ben fel gyor su ló meg in du lá sá val pár hu za mo san a tag ság egé szé ben 
a part vo nal ra szo rult. 

Nem ar ról van szó, hogy a szö vet ke ze tek me nedzs ment je szán dé ko san a tag ság ki fosz tá-
sá ra tö re ke dett vol na, így relativizálva a „tu laj don” ere jét. In kább az tör tént, hogy ar ra kény-
sze rül tek, hogy a ve ze té sük alatt ál ló üzem ből jó sze ré vel bár mi áron szer vez ze nek élet ké pes 
cé get, hív ják azt szö vet ke zet nek, kft.-nek vagy rt.-nek. Vol tak kö zöt tük, akik jobb hí ján 
vál lal ták a ve ze tő sze re pet eb ben az igen ne héz kor szak ban, mert úgy érez ték, le kés tek már 
ar ról, hogy ma gán vál lal ko zást in dít sa nak. Má sok szak mai okok ból tet ték le vok su kat a 
nagy üze mi me ző gaz dál ko dás mel lett.6 Megint má sok meg oszt va vál lal ták (még) a szö vet-
ke ze ti utód szer ve zet és az idő köz ben ki épült ma gán gaz da sá ga ik me ne dzse lé sét, ami össze-
egyez tet he tő nek bi zo nyult, ha a ma gán gaz da ság nem állt más ból, mint az utód szer ve zet tel 
bér mun ká ban meg mű vel te tett ga bo na táb lák ból.

Nin cse nek or szá gos szin tű in for má ci ó ink ar ról, hogy a szö vet ke ze tek ben, va la mint az 
1995-ben és azu tán meg ala kult gaz da sá gi tár sa sá gok ban az egyes dol go zói, ill. ve ze tői cso-
por tok mi lyen arány ban s mi lyen ár fo lya mon hasz no sít hat ták üz let ré sze i ket. Két ség te len 
azon ban, hogy a sze mé lyi jö ve de lem adó-ked vez ménnyel tá mo ga tott üz let rész for ga lom ban 
kü lön bö ző sze re pek ben vet tek részt: a nyug dí ja sok, mun ka nél kü li ek, a szö vet ke zet köz éle-
té ből és a mun ka erő pi ac ról egya ránt ki szo ru lók ál ta lá ban el adó ként, az ak tív ta gok, fő ként 
a me nedzs ment be tar to zók, akik nek volt mit vissza igé nyel ni az ál lam tól, ve vő ként. Sőt, 
ro ko ni, kli en si kap cso la tok ré vén a vi dé ki kö zép osz tály is be szi vár gott a szö vet ke ze tek be. 
Ha az üz let ré szek tu laj don jo gá nak „ki cse ré lé sét” csa lá don be lül si ke rült meg ol da ni, ak kor 
leg több ször az idős kor osz tály ál la mi for rá sok ból tá mo ga tott, örö kö sö dé si adó val sem ter-
helt „aján dék ak ci ó ját” je len tet te a (for má li san) név ér té ken bo nyo lí tott üz let, amely nek 
ked vez mé nye zett jei a fi a tal, ak tív ke re ső csa lád tag ok vol tak.7 Ha nem csa lád tag ok kö zött 
zaj lott az adás vé tel, az ese tek több sé gé ben ak kor is név ér té ken folyt a vá sár lás, mi köz ben 
a szö vet ke ze te ket vég leg el ha gyó volt tag ság zse bé be csu pán az ér ték tíz szá za lé ka ván do-
rolt. Nem cso da, hogy az APEH fő tiszt vi se lői 1996-ban han gos zú go ló dás sal vet ték tu do-
má sul a szö vet ke ze ti üz let ré szek be tör té nő be fek te té se ket, sőt, nem me ző gaz da sá gi szö vet-
ke ze tek ben tör tént üz let rész vá sár lá sok egyes ese te i ben pert is in dí tot tak a bo nyo lí tók el - 
len. 1997-ben a par la ment nem sza vaz ta meg a ma gán sze mé lyek szö vet ke ze ti üz let rész vá-
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8 Ez tör tént a ‘Har mó nia’ szö vet ke zet ben. Lásd Váradi Monika Má ria eset ta nul má nyát.
9 Az is igaz azon ban, hogy még mind ig töb bet kap tak, mint az el bo csá tott mun ká sok, mert az üz let ré sze kért 

ka pott összeg még is csak ki egé szí tet te a vég ki elé gí tés cse kély össze gét, csak úgy, mint a tag sá gi vi szony meg szün-
te té sé vel be vál tott rész je gyek el len ér té ke. (Eze kért a ré gi, az át ala ku lás előt ti ta gok ál ta lá ban nem kész pénz zel 
fi zet tek, ha nem egy el kü lö ní tett pénz alap szol gált fe de ze tül. Ez az új be lé pők re már nem vo nat ko zott. A rész je gyek 
össze ge vál to za tos volt: a ‘Har mó nia’ szö vet ke zet ben pl. negy ven ezer fo rint, a ‘Ho mok vár’- ban csu pán öt.)

sár lá sa it tá mo ga tó tör vényt, s ez ta pasz ta la ta ink sze rint le ál lí tot ta, il let ve más me der be 
te rel te az üz let rész for gal mat.

1996-tól kez dő dő en ugya nis, ál la mi tá mo ga tás mel lett, ma guk a szö vet ke ze tek lép tek 
pi ac ra vi szony lag je len tős vá sár ló ként: ál ta lá ban 10–15 szá za lé kos ér té ken vá sá rol ták az 
üz let ré sze ket, az összeg fe lét az ál lam fi zet te. A szö vet ke ze tek mel lett azok a gaz dál ko dás-
hoz tény le ge sen kö tő dő me ne dzse rek ma rad tak meg ve vő ként ugya ne zen a pi a con, akik 
ed di gi be fek te té se ik ré vén „nagy” tu laj do nos nak szá mí ta nak, és az át ala ku lá si fo lya mat 
to váb bi sza ka sza i ban (pl. rész vény tár sa ság gá ala ku lás ese tén) re mé nyük le het tu laj do no si 
fö lé nyük ér vé nye sí té sé re.

A me ne dzse rek nem csak az üz let rész-, ill. rész vény pi a con, ha nem a tő ke- és föld pi a con 
is meg je len tek be fek te tő ként. Ez zel új fe je zet nyílt a tu laj don vi szony ok át ala ku lá sá nak tör-
té ne té ben, ame lyet a tő ke ak ku mu lá ció kor sza ká nak ne vez he tünk. En nek so rán a szö vet ke-
ze ti át ala ku lás kor új ra osz tott va gyon (a ter mő föld ről itt nem be szé lünk) kis szá mú tu laj do-
nos ke zé ben össz pon to sul. Ez a min den kép pen üd vöz len dő fo lya mat a ma gyar át ala ku lá si 
tör vény ke zés piackonformitását és eb ből fa ka dó ere jét mu tat ja. Két ség te len azon ban, hogy 
ez leg több ször a volt szö vet ke ze ti ta gok ki szo rí tá sát von ta ma ga után, akik kény sze rű ség ből 
meg elé ged tek az üz let ré sze i kért föl aján lott cse kély összeg gel. Ki vé tel nek szá mí tott, ha a 
me nedzs ment az ak ku mu lá ci ós fo lya mat so rán mél tá nyos ság ra tö re ke dett, és a pi a ci nál 
ma ga sabb áron vá sá rol ta fel az üz let ré sze ket, vagy al ter na tív meg ol dá so kat (pl. élet já ra dék-
fi ze tést) aján lott.8 A szö vet ke ze tek me ne dzse re i nek több sé ge azon ban, mi köz ben élt erő fö-
lé nyé vel, a szük ség hely zet szo rí tá sá ban cse le ke dett.

Az ak tív tag ság szö vet ke ze ten ként vál to zó, de összes sé gé ben kb. negy ven szá za lék ra 
be csült há nya da előbb a fog lal koz ta tás ból, majd a tő ke ak ku mu lá ció meg in du lá sá val a tu laj-
don ból is ki szo rult. S mind ezért vi szony lag cse kély el len ér té ket ka pott.9 Bár 1992-ben 
közü lük so kan azért nem él tek a ki vá lás le he tő sé gé vel, mert bíz tak ab ban, hogy to vább ra is 
ke nyér ke re se ti for rást ta lál nak a szö vet ke zet ben. Ezek a fo lya ma tok a leg több he lyen fá sult-
sá got, csa ló dott sá got ered mé nyez tek, nyug dí jas és ak tí vak ta gok kö ré ben egya ránt. Nem 
száll tak harc ba a me nedzs ment dön té se i vel tu laj do no si jo ga ik ér vé nye sí té sé ért, mert az 
üzem mű köd te té se meg ha lad ta kom pe ten ci á ju kat. Me ne kül ni pe dig már nem le he tett, hisz 
a szö vet ke zet ből könnyű szer rel tör té nő ki vá lás s a va gyon ból va ló ará nyos(abb) ré sze se dés 
le he tő sé ge 1992-ben le zá rult.

Az üz let ré szek vi szony lag mél tá nyos „be fek te té sé re” 1994-ig volt mód a hol ding gá ala-
kult vagy szét vá ló szö vet ke ze tek ben, füg get le ne dő tár sa sá gok ban: ezt az itt kö zölt eset ta-
nul má nyok és más át ala ku lá si his tó ri ák is do ku men tál ják (Andor és Kuczi 1997; Bihari, 
Kovács és Váradi 1996; Hantó és Oberschall 1997; Kovács 1998). A tu laj do no sok nak le he-
tő sé gük volt ar ra, hogy mint egy „sza vaz za nak” üz let rész ük kel, s név ér té ken vál has sa nak tu - 
laj do nos sá a szö vet ke zet ke be lén be lül ala ku ló, ké sőbb gyak ran önál ló so dó gaz da sá gi tár sa-
sá gok ban. 1992–1994 a hol ding szö vet ke ze tek vi szony lag tö me ges meg ala ku lá sá nak idő sza-
ka, amely nek so rán a szö vet ke ze tek – fő ként azok, ame lyek rég óta al kal maz zák az ön el szá-
mo lás el vét – tár sa sá gi for mák ke re tei kö zé szer vez ték ter me lőte vé keny sé gü ket. Így szü let-
tek az ál lat tar tó te le pe ket üze mel te tő kft.-k, a nö vény ter mesz tés re stb. ala kult tár sa sá gok, 
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10 En nél pon to sabb elem zés re azért nincs mó dunk, mert sem az adó be val lás ok, sem a sta tisz ti ka nem tesz 
kü lönb sé get az önál ló és a hol din gok er nyői alatt mű kö dő gaz da sá gi tár sa sá gok kö zött.

ame lyek ben a köz pon ti ve ze tés – kü lö nö sen az át ala ku lás el ső éve i ben – a több sé gi tu laj don 
fenn tar tá sá val szán dé ko zott el len őr ző ha tal mát fenn tar ta ni. Leg alább ek ko ra sze re pe volt 
azon ban azok nak a ban ki kap cso la tok nak, ame lye ket a volt leg fel ső ve ze tők pri vi le gi zál tak 
(Bi ha ri, Ko vács és Váradi 1994). (A ban kok szem pont já ból ezt az is alá tá masz tot ta, hogy 
ők vol tak a szö vet ke ze tek ne ve alatt jegy zett va gyon tö meg kép vi se lői, s 1998-ig csak in gat-
la nok szol gál hat tak ban ki hi te lek fe de ze té ül.) A hol ding szer ke zet a volt kö zép- és fel ső 
ve ze tők nyil ván va ló ér dek szö vet sé gén ala pult; míg az előb bi ek ha tal mát nagy részt meg őriz-
te, az utób bi ak szá má ra kar ri er le he tő sé ge ket nyúj tott, a me ne dzser ré vá lás is ko lá ja ként 
mű kö dött. Igaz, en nek óri á si volt az ára. A vál sá gos kö rül mé nyek kö zött a tár sa sá gok ve ze-
tő i nek kel lett meg hoz ni uk a gaz dál ko dás sal kap cso la tos és a leg több ször igen nagy mér té kű 
el bo csá tá sok kal já ró ne héz dön té se ket.

A ka pi ta li zá ló dó kör nye zet és a re or ga ni zá ci ós vagy más ál la mi tá mo ga tás sal esz kö zölt 
be fek te té sek azon ban a ha tal mi súly el to ló dá sá hoz ve zet tek a hol din gok ban, és pe dig a gaz-
da sá gi tár sa sá gok ja vá ra. A szö vet ke ze tek tu laj don há nya da, ha van egyál ta lán, egy re ki sebb, 
akár csak a bér be adott esz köz há nyad. Mind ezt a már hi vat ko zott, és az itt kö zölt eset ta nul-
má nyok ban köz zé tett em pi ri kus vizs gá la ta ink mu tat ják, sta tisz ti ka i lag ér vé nyes ada tok kal 
nem tud juk alá tá masz ta ni ál lí tá sun kat. Van nak azon ban er re uta ló je lek, ilyen pél dá ul az 
adó zó szö vet ke ze tek, ill. a kft.-k va gyo ná nak el té rő irá nyú ala ku lá sa. A tár sa sá gi jö ve de lem-
adó zás ra kö te le zett szö vet ke ze tek sa ját tő ké je 1992-ben még az összes adó be val lást ké szí tő 
77,4 szá za lé kát ké pez te, 1996-ban azon ban már csak 62,4 szá za lé kos volt ez az arány, míg 
a kft.-k ré sze se dé se 4 szá za lék ról 15,4 szá za lék ra emel ke dett.10

Más vizs gá la tok ta pasz ta la tai is azt mu tat ják, hogy a szö vet ke ze tek át ala ku lá si stra té gi ái 
kö zött a „hol din go so dás” vagy az ah hoz ve ze tő út az egyik ti pi kus át me ne ti lép cső. Tóth 
Er zsé bet és Var ga Gyu la 1995-ben meg is mé telt vizs gá la tá ban – az el ső fel vé tel 1993-ban 
volt, és 100 szö vet ke ze tet érin tett – a „túl élő” 84 gaz da ság kö ré ben 29 mű köd te tett gaz da-
sá gi tár sa sá go kat (34,5 szá za lék), szem ben a ko ráb bi nyolc cal (9,5 szá za lék). Igaz, hogy a 
szer zők sze rint csak hat bel ső szer ke ze ti át ala kí tást vég re haj tó szö vet ke zet mű köd tet te tár-
sa sá ga it hol ding sze rű en, de a fej le mé nyek ilyen irá nyú ala ku lá sa nem zár ha tó ki (Tóth és 
Var ga 1996). Akár ho gyan is: nincs más út a szö vet ke ze tek előtt, mint hogy ilyen vagy olyan 
for má ban, de ra ci o ná lis ka pi ta lis ta üzem mé ala kul ja nak. Ezt dik tál ja a ver seny s az ered mé-
nyes ség meg ke rül he tet len kö ve tel mé nye.

A vá lasz te hát a fe je zet ele jén fel tett kér dés re – hogy ti. a szö vet ke ze tek át ala ku lá sa kap-
csán be kö vet ke zett va gyon meg osz tás meg fe lel tet he tő-e a föld kár pót lás és restitúció so rán 
ta pasz tal ha tó tu laj do ni szét tö re de zés nek – az, hogy nem fe lel tet he tő meg. Nem, mert a ki vá-
lás sal tör té nő va gyon ki vi tel re nem volt töb bé mód 1993-tól, így a szö vet ke ze tek és tár sas 
vál lal ko zá sok egyéb ként nagy mé re te ket öl tő össze szű kü lé si, szét tö re de zé si fo lya ma tát a 
pi a ci vi szo nyok és a szö vet ke zet ben ma ra dó ve ze tői cso por tok kö zöt ti harc vég ki me ne te le 
ha tá roz ta meg. Sőt, je len tős mér té kű ak ku mu lá ci ós fo lya mat in dult el a tő ke és az üz let ré-
szek pi a cá nak meg élén kü lé sé vel. Az üz let ré szek te hát a kon cent rá ci ós fo lya mat meg fe le lő 
vi vő esz kö ze i nek bi zo nyul tak. Ugya nak kor a hoz zá juk kö tő dő tu laj do no si jo go sít vá nyok 
el lent mon dá sos sá ga, hogy ti. az üz let rész tu laj don nem von ma ga után ará nyos sza va za ti 
jo go sít ványt, va ló szí nű leg szá mot te vő sze re pet ját szott ab ban, hogy sok  he lyütt él tek a ter-
me lés tár sa sá gi for mák kö zé me ne kí té sé nek esz kö zé vel, bár ez csak egy volt az ilyen irány-
ban ha tó té nye zők kö zött.
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11 Nagy Fe renc szí ves köz lé se.
12 1949-ben a bir to kok ek ko ra há nya da tar to zott a 200 AK ér ték alat ti ka te gó ri á ba át la gos (20 AK/ha) mi nő ség 

ese tén.
13 Ez tör tént Nemesfaluban is. (Lásd Nigel Swain eset ta nul má nyát.)

3. A föld hasz ná lat ala ku lá sa Ma gya ror szá gon

A föld hasz ná lat ban a rend szer vál tás so rán ho zott tör vé nyek te rem tet tek dön tő for du la tot. 
Há rom tör vény ről, ill. tör vény cso mag ról kell itt em lí tést ten nünk: a kár pót lá si tör vé nyek ről, 
a szö vet ke ze tek át ala ku lá sát sza bá lyo zó tör vény ről és a föld tör vény ről. E tör vé nyek cél ja 
– töb bek kö zött – az volt, hogy meg szün tes sék a nagy üze mek földtulajdonosi és -hasz ná la-
ti mo no pó li u mát. Ami kor a tör vény ke zé si fo lya mat el in dult, az egyé ni föld hasz ná lók a 
me ző gaz da sá gi te rü let nek alig több mint 17 szá za lé kát mű vel ték, öt év vel ké sőbb már az ő 
bir to kuk ban volt a me ző gaz da sá gi te rü let 51 szá za lé ka, és a ma ra dé kon osz toz tak a szö vet-
ke ze tek és tár sas vál lal ko zá sok kö rül be lül 3:2 arány ban. De va jon va ló ban így van-e, va jon 
a sta tisz ti ka pon tos in for má ci ók kal ren del ke zik-e eb ben a te kin tet ben?

Óri á si el len tét fe szül ugya nis a föld hasz ná lat ilyen nagy mér vű in di vi du a li zá ló dá sa, a 
tu laj don kép pe ni me ző gaz da sá gi vál lal ko zók (1997-ben kb. 30 ezer fő) és a fő fog lal ko zá sú 
gaz dál ko dók szá má nak (kb. 70 ezer fő) várt nál jó val ki sebb mér té kű emel ke dé se kö zött. Ez 
azt su gall ja, hogy a súlyt e ma gas arány szám mö gött a kis ter me lők más fél mil li ós tö me ge 
ad ja, akik nek több mint fe le kény sze rült színt val la ni 1997-ben: ek kor mint egy 800 ezer 
em ber vál tot ta ki ős ter me lői iga zol vá nyát; te hát leg alább ennyi en nem csak ön el lá tás ra, 
ha nem pi ac ra is ter mel tek. 

So kan dol goz nak ke vés föl dön: gyak ran idé zett adat, hogy az egy tu laj do nos ra ju tó te rü-
let kö rül be lül két és fél hek tár volt Ma gya ror szá gon; a gaz da sá gi mé re tű ház tar tá sok ese té-
ben az át la go san hasz nált ter mő föld nagy sá ga 1,2 hek tár volt 1994-ben. A föld tu laj don és 
hasz ná lat el vá lá sa és el ap ró zó dá sa, a jövedelemkiegészítést (Spéder 1997) vagy a pusz ta 
túl élést szol gá ló (La ki 1997) me ző gaz da sá gi kis ter me lés sze re pé nek nagy mér té kű nö ve ke-
dé se egyi ke a volt szo ci a lis ta or szá gok ag rár át ala ku lá sá ban min de nütt je len lé vő leg na-
gyobb el lent mon dás nak, amely ná lunk az aláb bi té nye zők ből fa kadt.
1. A kár pót lás csak azok ból a tu laj don vi szony ok ból in dul ha tott ki, ame lye ket po li ti kai 

okok ból ért sé re lem. Ez pe dig az el ap ró zott, már fél év szá zad dal ez előtt is sú lyos vál ság-
tü ne tek kel ter hes kis- és tör pe pa rasz ti bir to kok do mi nan ci á ján ala pu ló föld tu laj do ni szer-
ke zet volt. Az or szág gaz da sá gá nak jel le gé ből az is ér te lem sze rű en adó dott, hogy a leg-
több kár pó tolt a föld kár pót lás ban volt ér de kelt: az I. Kár pót lá si Tör vény hez be adott 
ké rel mek 90 szá za lé ka tar tal ma zott föld igény lést is.11 Annyi ra el ap ró zott volt ez a struk-
tú ra, hogy a degressziós elv ér vé nye sí té se nél kül 100 szá za lé kos kár pót lás ra volt jo go sult 
a valamikori pa raszt bir tok ok örö kö se i nek 97 szá za lé ka.12 Ezt az amúgy is tör pe tu laj dont 
ge ne rá ló hát te ret és alap za tot ter hel te to vább, hogy a kár pót lá si je gyek gyak ran meg osz-
lot tak az örö kö sök kö zött, s hogy a föld ár ve ré se ken ál ta lá ban meg egye zés sel li ci tál tak, 
va gyis (elő ze tes meg egye zés ese tén) min den ki li ci tál ha tott, és pe dig utal vánnyal nö velt 
kár pót lá si je gyei ér té ké nek ará nyá ban. (Mi nél töb ben li ci tál tak egy meg egye zé ses ár ve-
ré sen, an nál ki sebb föld ju tott egy-egy li ci tá ló nak.) A leg sú lyo sabb, he lyen ként má ig 
meg ol dat lan hely zet a me ző gaz da sá gon kí vü li üz le ti po ten ci ál lal ren del ke ző te rü le te ken 
ala kult ki, így a Ba la ton part ján, a bu da pes ti agg lo me rá ció te le pü lé se in, Sop ron kör nyé-
kén stb. Ezek ben a tér sé gek ben elő for dult, hogy a vá sá rolt je gyek kel li ci tá ló ide ge nek 
ki szo rí tot ták sa ját te le pü lé sük föld pi a cá ról a he lyi e ket, akik leg aláb bis éles ver seny ben, 
drá gáb ban és ke ve seb bet tud tak li ci tál ni.13

2. A kö zép-eu ró pai volt szo ci a lis ta or szá gok kö zül csak Ma gya ror szá gon jött lét re ún. „szö-

 
replika182



 replika 183

14 Lásd a nincs te len ta gok nak jut ta tott 30 AK ér té kű, az al kal ma zot tak nak já ró 20 AK ér té kű te rü le te ket, ame-
lyek a ház tá ji, ill. az il let mény föld ki vál tá sá ra szol gál tak. Tar tós hasz ná lat ba adott kis par cel lák kal más át ala ku ló 
gaz da sá gok ban is ta lálkozunk, ezen par cel lák hasz ná lói azon ban nin cse nek fel ru ház va tel jes tu laj do no si jo go sít vá-
nyok kal. Lásd a bal ti és a bol gár kon tex tus ról a Rep li ka an gol nyel vű kü lön szá má ban meg je le nő ta nul má nyo kat 
(Alanen 1998; Kaneff 1998).

15 Lásd Ha mar An na itt meg je lent ta nul má nyát a „sem mi ből lett gaz da sá gok ról”.
16 Mint a ‘Ho mok vár’ szö vet ke zet mű hely mun ká sa i nak fi ne sze sebb tag jai.

vet ke ze ti tu laj don” az 1967-es föld tör vény nyo mán. Eb ből fa ka dó an volt mit osz ta ni, így 
le he tő ség nyílt ar ra, hogy a valamikori nincs te le nek nek is jut tas sa nak föl det, sőt, a 
ma rad vány elv alap ján (mi u tán min den, a tör vé nyek ál tal szen te sí tett igényt ki elé gí tet tek) 
a más cí me ken új ra föld tu laj don hoz ju tó szö vet ke ze ti ta gok nak is jut ha tott né hány arany-
ko ro ná nyi te rü let. Csak Ma gya ror szá gon osz tot tak ma gán tu laj don ba ke rü lő ún. ta gi 
részaránytulajdont,14 a rep ri va ti zá ci ót vá lasz tó vagy az anar chi á ba süp pe dő töb bi át ala-
ku ló or szág ban er re nem volt mód. Ez a kö rül mény a ház tá ji föl dek 1992. évi meg szün-
te té se után is meg te rem tet te a kis ter me lés fo lya ma tos sá gá nak egyik fel té tel ét.

3. Az a tu dás kész let, amely a na gyobb, pa rasz ti tí pu sú vagy vál lal ko zói jel le gű gaz da sá gok 
ve ze té sé hez szük sé ges, a rend szer vál tás utá ni évek re nagy részt már el ve szett. Ma gán gaz-
da ként csak né hány nya kas pa raszt em ber dol go zott a szo ci a lis ta érá ban szer te az or szág-
ban. Na gyobb tö meg ben csak Bács-Kis kun me gye szak szö vet ke ze te i ben volt rá szük ség 
és le he tő ség, hogy a ve gyes pa rasz ti gaz da sá gok mű köd te té sé nek is me re te meg őr ződ jék 
a kö zép ge ne rá ció szá má ra. A vál lal ko zói jel le gű ház tar tá sok ará nya a ko ra be li vizs gá la-
tok tük ré ben öt-nyolc szá za lék volt a nyolc va nas évek vé gén (Kovách 1988; Szelényi 
1992), ez az arány emel ke dett két sze re sé re (he lyen ként ta lán en nél több szö rö sé re) az 
el múlt év ti zed ben (Har csa és Kovách 1996), ami mér sé kelt, ará nyos fej lő dés nek te kint-
he tő. E fej lő dés for rá sát rész ben a kár pót lá si fo lya mat je len tet te (a na gyobb föl dön gaz-
dál ko dók kö zött fe lül rep re zen tál tak a volt kö zép- és gaz dag pa rasz ti ré teg le szár ma zot tai) 
(Har csa 1996), rész ben az a po li ti ka fe lől gyor sí tott bom lá si fo lya mat, amely a nagy üze-
mi szek tor ban vég be ment.

4. A kis ter me lők kö zül csak ke ve sek nek volt annyi tar ta lé ka, hogy a rend szer vál tás amúgy 
is sú lyos meg pró bál ta tá sai mel lett mód juk lett vol na be ru há zá sok ra. Ami kor 1992-ben 
dön te ni ük kel lett ar ról, hogy a rá juk ju tó szö vet ke ze ti üz let részt mi re hasz nál ják, csak a 
ki sebb ség dön tött a ki vá lás mel lett, a több ség ma radt, mert fél tet te a mun ka hely ét, és azt 
is tud ta, hogy esz kö zök nél kül, kis par cel lán, ku sza pi a ci vi szo nyok mel lett nem tud 
annyit meg ter mel ni, ér té ke sí te ni, amennyi he lyet te sít het né a fő ál lás ból szár ma zó jö ve-
del met. Akik né mi va gyon sze let tel ki vál tak a volt kö zös ből, rit kán jut hat tak hoz zá a 
„jó hoz”. A ki vá ló üz let rész-tu laj do no sok szá má ra el kü lö ní tett va gyon tár gya kat már 
„ki ma zso láz ták”: a ma gán vál lal ko zás ra ké szü lő dők – kö zép- és fel ső ve ze tők,15 gé pek kel 
dol go zó szak mun kás ok16 – vá sá rol ták meg a nyolc va nas évek vé gén, az év ti zed for du ló-
ján, vagy – ért he tő en – a ma ra dó több ség tar tott rá juk igényt. Esz köz nél kül, bér mun ká ra 
ala poz va – jó ok kal – csak ke ve sen mer tek be le vág ni a gaz dál ko dás ba. Foly tat ni a rész-
idős kis ter me lést a nyolc va nas évek ben ki ala kult ös vé nye ken, azt igen, de vál lal ni a tör-
pe pa raszt nyo mo rú sá gát – ezt ön ként csak egy-két meg szál lott em ber vá lasz tot ta. A 
kény szer so ka kat még is ide szo rí tott.

Mind eb ből kö vet ke ző en a tíz hek tá ros nál na gyobb te rü le tű egyé ni gaz da sá gok ará nya 
or szá gos lép ték ben csu pán 1,8 szá za lék volt 1994-ben; az is igaz ugya nak kor, hogy a két 
me ző gaz da sá gi össze írás kö zöt ti mind össze há rom év ben ezek szá ma 1646-ról 21 773-ra 
emel ke dett. A nö ve ke dés gyors, és bi zo nyá ra je len tős mér té kű ma rad még ak kor is, ha üte-
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17 Lásd Ha mar An na és Ko vács Ka ta lin itt kö zölt eset ta nul má nya it.

me szük ség kép pen csök ken ni fog. A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal és a Po li ti ka tu do má nyi 
In té zet kö zös fel mé ré sé ben az 500 ezer fo rint ter me lé si ér té ket meg ha la dó gaz da sá gok 
kö ré ben vég zett vizs gá lat is azt mu tat ta, hogy je len tős mér té kű föld ak ku mu lá ció zaj lik, és 
vár ha tó an foly ta tó dik azok ban a gaz da sá gok ban, ame lyek szá mot te vő jö ve de lem ter me lé si 
po ten ci ál lal ren del kez nek. Eb ben a gaz dál ko dói kör ben 1992 és 1995 kö zött 16,1 szá za lék-
ról 35,4 szá za lék ra emel ke dett a tíz hek tár nál töb bet hasz ná ló gaz da sá gok ará nya (Har csa 
1996: 10). Em pi ri kus ku ta tá sa ink so rán nyert ta pasz ta la ta ink, Ha mar An na itt kö zölt ta nul-
má nya és az or szá gos fel mé ré sek ered mé nye ugya nazt erő sí tik: ha tá ro zott ke res le ti pi ac 
ala kult ki a ter mő föld-for gal ma zás ban. 1997-ben, ami kor az el ső ként li ci tált föl dek már 
le gá li san el ad ha tók ká vál tak, a több száz hek tá ros bir to kok és a gaz da sá gi tár sa sá gok tu laj-
do no sai ver seng tek a föld je i ket bérbeadó, ill. ér té ke sí tő kis tu laj do nos okért. Jobb aján lat 
ese tén az ér vé nyes bér le ti szer ző dé sek sem je len tet tek aka dályt, mert nem vet te őket igazán 
ko mo lyan sem a bérbeadó (mert amit ed dig ka pott, azt túl ala csony nak tar tot ta, ha meg-
kap ta egyál ta lán), sem a bér be ve vő (mert tud ta, hogy vét kes nek ta lál tat na, ha per le ke dés be 
bo csát koz nék).17

Bár mek ko ra is azon ban eme gaz dál ko dói kör és az ál ta luk hasz nált te rü let gya ra po dá sa, 
nem ma gya ráz za meg az egyé ni gaz dál ko dók föld hasz ná la tá ban mu tat ko zó ki ug ró arány nö-
ve ke dé sét. Te rep mun ká ink, az itt kö zölt eset ta nul má nyok ta pasz ta la tai és a sta tisz ti kai ada-
tok egy be ve té se alap ján úgy vél jük, hogy az aláb bi je len sé gek együt tes ha tá sá ról le het szó:

A) Van nak olyan ré gi ók, kü lö nös kép pen az Al föld ön és az észak-ma gyar or szá gi me gyék-
ben, ahol a szö vet ke ze tek és a volt ál la mi gaz da sá gok szét esé se az ipa ri ága za tok 1989/90-
es gyors össze om lá sát kö ve tő en ro ha mos volt.

B) Eb ből kö vet ke ző en ezek ben a me gyék ben ta pasz tal ták meg elő ször a tö me ges és tar tós 
mun ka nél kü li ség nyo mo rú sá gát, így a ke le ti és észa ki ré gi ók ban ér té ke lő dött föl leg ha ma-
rabb a föld, ami le gyen bár mi lyen ki csi is, vég szük ség ese tén meg él he tést ad hat a csa lád nak. 
Ezért itt kezd tek a leg töb ben ma gán gaz dál ko dás ba. Több sé gük ma is ép pen csak meg él 
ab ból, amit a föld mű ve lés ből ke res, né há nyan azon ban „eurokonform” mé re tű gaz da sá got 
épí tet tek ki. Ha szám ba vesszük azo kat, aki ket fő fog lal ko zá sú gaz da ként re giszt rált az ál ta-
lá nos me ző gaz da sá gi össze írás, va la mint azo kat, akik ál lan dó al kal ma zás ban áll tak meg erő-
sö dő ma gán gaz dák nál ugya nak kor, ak kor előt tünk áll az a 61 793 fő, aki „fe hé ren” élt az 
egyé ni gaz da sá gok ból 1994-ben. Ez nem ke vés, mert a kö zép- és nagy üze mi szek tor ugyan-
ek kor ugyan négy szer több ak tív dol go zó nak adott mun kát, de a be jegy zett vál lal ko zó ként 
vagy ilye nek al kal ma zot ta i ként dol gozók száma nőtt az óta, míg a kö zép- és nagy üze mek 
fog lal koz ta tá si ere je to vább szű kült.

C) Két ség te len, hogy az 1994 má ju sá ban, az el ső kon zer va tív kor mány mű kö dé sé nek 
utol só nap ja i ban meg sza va zott föld tör vény, amely gya kor la ti lag ki zár ta a szö vet ke ze te ket és 
jo gi sze mé lyi sé gű vál lal ko zá so kat az élén kü lő föld pi ac ról, az érin tet tek nek tény le ges hát-
rányt je lent. A gaz dál ko dó szer ve ze tek e kor lá to zás nél kül nyil ván va ló an ke ve seb bet ve szí-
tet tek vol na föld hasz ná lói po zí ci ó ik ból, sőt, re ge ne rá ci ó juk kal pár hu za mo san a leg tő ke erő-
sebb vá sár ló ként je len tek vol na meg a föld pi a con. Nem vé let le nül rob bant ki 1997-ben nyílt 
konf lik tus a föld tör vény mó do sí tá sá ra tett kí sér let kér dé sé ben, ami töb bek kö zött az zal, 
hogy nagy szol gá la tot tett az el len zé ki erők ko hé zi ó já nak meg te rem té sé ben, majd erő sí té sé-
ben, elő re ve tí tet te a kor mány zó erők bu ká sát. Az ún. nagy üze mi lob by a ma ga szem pont já-
ból ok kal kér te szá mon a ha tal mon lé vők től, leg alább a cik lus utol só évé ben, vá lasz tá si és 
kor mány prog ram juk vég re haj tá sát (a föld tör vény mó do sí tá sát), hi szen egy re har sá nyabb je -

 
replika184



 replika 185 replika 185

1.
 té

r k
ép

. A
z 

eg
yé

 ni
 h

as
z n

á l
at

 ba
n 

lé
 vő

 m
e z

ő g
az

 da
 sá

 gi
 te

 rü
 le

t a
rá

 ny
a 

19
95

-b
en

Fi
 gy

el
 m

et
 é

r d
em

 lő

Sz
á m

ot
 te

 vő

Je
 le

n t
é k

en
y

K
i m

a g
as

 ló



 
replika186

18 A tár sa sá gi adó zás ra kö te le zett gaz da sá gi szer ve ze tek be val lá sai sze rint 1993 és 1996 kö zött gya kor la ti lag 
meg négy sze re ző dött az e szer ve ze ti kör ben ki fi ze tett föld bér le ti díj (2136 mil li ó ról 10 063 mil li ó ra), bár az összes, 
ter me lés ben fel hasz nált költ sé gek nek még így is csak az 1,6%-át tet te ki. A szö vet ke ze tek ese té ben a leg ma ga sabb 
ez a há nyad (2,4%).

19 A kis ter me lés ben elő állt GDP te rü le ti meg osz lá sá ra vo nat ko zó szá mí tá so kat Ko vács Csa ba vé gez te el 
(Ko vács, Ko vács és Bi ha ri 1998).

20 Tóth Er zsé bet és Var ga Gyu la en nél is ke ve sebb re, 25% kö rü li re be csü li az egyé ni föld hasz ná lat ará nyát 
1995-ös rep re zen ta tív vizs gá la tuk ta pasz ta la tai alap ján (Tóth és Var ga 1996).

lek mu tat ták ver seny po zí ci ó ik alap ve tő meg ren dü lé sét. Töb bek kö zött kar nyúj tás nyi ra 
ke rült azok nak az 1993-ban sze ren csé sen hosszú idő re, öt év re kö tött bér le ti szer ző dé sek nek 
a le já ra ti ide je, ame lyek az ide ig töb bé-ke vés bé biz to sí tot ták a mű kö dés egyik leg fon to sabb 
fel té tel ét a kö zép- és nagy üze mek szá má ra, a mű vel he tő föl det. Ezen köz ben nagy mér ték ben 
meg élén kült a föld pi ac, mind a bér le ti, mind az adás vé te li ol da lon, ami az árak fo lya ma tos 
emel ke dé sé nek irá nyá ba hat vár ha tó an a jö vő ben is.18 Akár ho gyan is: az egyé ni föld hasz ná-
lat tér nye ré sé ben óri á si sze re pe volt és van an nak a po zi tív diszk ri mi ná ci ó nak, ame lyet az 
ér vény ben lé vő föld tör vény az egyé ni gaz dák nak biz to sít.

D) Meg le he tő sen nagy te rü le ti dif fe ren ci ák ala kul tak ki a föld hasz ná lat vo nat ko zá sá ban. 
Ahol az egyé ni ter me lés ben pro du kált GDP19 és az egyé ni föld hasz ná lók ará nya egya ránt 
vi szony lag ma gas, ott tény le ge sen hát tér be szo rul ha tott a nagy üzem. Ahol ez még a kis üze-
mek fog lal koz ta tá si ka pa ci tá sá nak vi szony la gos erős sé gé vel is együtt járt, ott bíz ha tunk 
ab ban, hogy az így ki ala kult bir tok szer ke zet nem megy a ki bon ta ko zás ro vá sá ra, és nem 
gá tol ja je len tős mér ték ben a me ző gaz da sá gi ter me lés re ge ne rá ci ó ját. Ez azon ban csak a dél-
al föl di me gyé ket, ki sebb mér ték ben Haj dú-Bi ha rt és még ki sebb mér ték ben Jász-Nagykun-
Szolnok me gyét jel lem zi. (Csong rád ban és az em lí tett két észak-al föl di me gyé ben erős 
ma radt a nagy- és kö zép üze mi szek tor is, bár ez a föld hasz ná lat Csong rád me gye ada ta i ból 
nem vi lág lik ki.) A kis ter me lők és ma gán gaz dák az or szá gos át lag nál (51,3 szá za lék) sok kal 
na gyobb mér ték ben vet ték bir to kuk ba a me ző gaz da sá gi te rü le tet Szabolcs-Szatmár-Bereg 
(76,7 szá za lék) és Bács-Kis kun me gyé ben (67,7 szá za lék), s 4–7 szá za lék kal az or szá gos 
át lag fe let ti volt a ré sze se dé sük Bé kés, Csong rád és Pest me gyé ben. Ugya nak kor mé lyen 
át lag alat ti ér té kek kel ta lál ko zunk né hány du nán tú li me gyé ben (Vas, So mogy, Fej ér, Ba ra-
nya), így ter mé szet sze rű en adó dik, hogy a 38,4 szá za lé kos egyé ni föld hasz ná lat tal a dél-du-
nán tú li ré gió a se reg haj tó. A Du na el vá lasz tó vo na lat je lent eb ben a te kin tet ben: míg a 
Du nán tú lon a föld hasz ná lat ban még a kö zép- és nagy üze mek ural ko dó ak, az Al föld ön már 
– egyet len me gye ki vé te lé vel – nem, s eh hez ha son ló hely zet ala kult ki az észak-ma gyar or-
szá gi ré gi ó ban is (lásd 1. szá mú tér kép).

E) Sok eset ben azon ban egy sze rű re giszt rá ci ós „prob lé ma”, il let ve egy sa já tos transz for-
má ci ós ta lál mány/kény szer hú zó dik meg a szá mok ilyen ala ku lá sa mö gött. Ha ugya nis a 
föld tu laj do no sok a föld jü ket nem ad ják bér be egy nagy üzem nek, ha nem meg ren de lik a 
mű ve lés gé pi mun ká la ta it, akár a tel jes mű ve lést is, egyé ni föld hasz ná ló nak mi nő sül nek. 
Né mi jog gal, hi szen eb ben a konst ruk ci ó ban ál ta lá ban a tu laj do nos és nem a szol gál ta tó 
fi nan szí roz za a ter me lés költ sé ge it, de leg aláb bis osz toz nak raj ta. Mind azo nál tal: ahogy 
nagy üze mi föld hasz ná lat nak sem, úgy ha gyo má nyos ér te lem ben vett kis üze mi nek sem 
te kint he tő ez a for ma – át me net szül te kény szer ről, il let ve al kal maz ko dás ról van szó.

Ha te hát a tény le ges egyé ni föld hasz ná lat ará nyá ról kell ál lást fog lal nunk, azt mond hat-
juk, hogy az a hi va ta los sta tisz ti kák ban kö zölt ada tok nál leg alább 10–15 szá za lék pont tal 
ala cso nyabb, 35–40 szá za lé kos le het,20 s meg győ ző dé sünk, hogy ez zel nem be csül jük alá az 
egyé ni föld hasz ná lat mér té két. Szem lé le te sen mu tat ja ezt az 1. és 2. szá mú áb ra. Az előb bi 
a gaz dál ko dók fő tí pu sai sze rint mu tat ja a föld hasz ná lat ala ku lá sát, ben ne az egyé ni föld-
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1. áb ra. A me ző gaz da sá gi te rü let meg osz lá sa gaz da sá gi szek to ron ként 1990–1997 (hek tár)

19971996199519941993199219911990
Váll. gazd. társ. 816 756 959 850 981 715 1 235 703 1 163 651 1 086 900 1 090 348 967 050
Szövetkezet 4 378 672 4 058 473 3 577 797 3 267 049 2 305 964 1 886 500 1 748 441 1 611 821
Egyéni gazd., egyéb 1 277 640 1 441 327 1 576 190 1 626 311 2 652 367 3 205 900 3 345 672 3 615 762

Összesen 6 473 068 6 459 650 6 135 702 6 129 063 6 121 982 6 179 300 6 184 461 6 194 633

100%
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40%

20%

0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Egyéni gazd., egyéb Szövetkezet Váll. gazd. társ.

2. áb ra. A gaz dál ko dó szer ve ze tek szá ma és a szán tó te rü let nagy sá ga 
a mű velt szán tó nagy sá ga sze rint 1994–1997

Forrás: KSH Havi Közlemények, Időszaki adatok, 1990–1998.
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For rás: Me ző gaz da sá gi ter me lés 1997, Idő sza ki tá jé koz ta tó, KSH 1998. 36. ol dal.
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21 Az 1994-es ál ta lá nos me ző gaz da sá gi össze írás nak a gaz da sá gi mé re tű ház tar tá sok föld tu laj do ni és föld hasz-
ná la ti hely ze té re vo nat ko zó ada tai alap ján a föld bér le ti vi szo nyok vo nat ko zá sá ban is vi lá go san el kü lö nül az összes 
töb bi ré gi ó tól az Al föld, azon be lül a Dél-Alföld, mint olyan nagy táj, ahol a töb bi or szág rész hez ké pest sok kal 
ki sebb mér ték ben ad ják bér be a föld tu laj do no sok föld je i ket. A Dél-Alföldön a sa ját tu laj don ban lé vő föld te rü let nek 
1994-ben csak 25%-a volt bér ben, míg a Kö zép-Du nán tú lon 49,5%-a. 

hasz ná lók nagy ará nyú, fo lya ma tos tér nye ré sét és a szö vet ke ze tek drá mai mé re tű po zí ció-
vesz té sét a tár sas vál lal ko zá sok föld hasz ná la tá nak tu laj don kép pe ni sta bi li zá ci ó ja mel lett. 
A 2. szá mú áb ra ugya nak kor azt ér zé kel te ti, hogy mi lyen mé re tű üze mek ural ják a szán tó 
mű ve lé si ágú te rü le te ket. Az áb rán két ség kí vül meg mu tat ko zik a kö zép üze mi mé ret, va gyis 
az 1000–2000 hek tárt mű ve lő gaz dál ko dó szer ve ze tek do mi nan ci á ja, jól le het már ez a ka te-
gó ria is a fo gyat ko zók kö zé tar to zik. Az 1994-ben és az 1997-ben hasz nált szán tó te rü let 
nagy sá gát jel ző vo na lak köz ti te rü let ér zé kel te ti a gaz dál ko dó szer ve ze tek hasz ná la tá ból 
ki ke rült szán tó nagy sá gát. Azon nem cso dál koz ha tunk, hogy fő ként a 2000–5000 hek tárt 
mű ve lő szer ve ze tek vi se lik a vesz te ség ter hét, hi szen eb be a ka te gó ri á ba ke rült a volt szö-
vet ke ze tek több sé ge. Az azon ban, hogy az 1000 hek tár alat ti ka te gó ri ák ban a szám be li 
nö ve ke dés el le né re szin te együtt ha lad a két vo nal, va gyis nem nő a föld hasz ná lat ban a kis-
kö zép szer ve ze tek ré sze se dé se, azt jel zi, hogy az „osz toz ko dás” 1997-ig a gaz dál ko dó szer-
ve ze tek és az egyé ni föld hasz ná lók kö zött zaj lott, és nem a gaz dál ko dó szer ve ze tek kü lön-
bö ző nagy ság ren di ka te gó ri ái kö zött.

Jós la tok ba kény te len bo csát koz ni az, aki a jö vő fo lya ma ta i val kap cso la tos meg ál la pí tá-
so kat tesz. Mi a „kö zép re tar tás”, va gyis a nagy- és kö zép üze mi ka te gó ria to váb bi fo gyat-
ko zá sa mel lett – ami nem a si ke res ál la mi nagy bir tok ok ap ró zó dá sá nak, ha nem a na gyobb 
te rü le tet mű ve lő szö vet ke ze tek föld hasz ná la ti ré sze se dé se csök ke né sé nek lesz vár ha tó 
kö vet kez mé nye – az 1000 hek tár alat ti szer ve ze tek po zí ci ó i nak erő sö dé sét vár juk, hi szen 
ide fo gyat koz nak a na gyob bak, és ide nő nek fel a ki csik.21

4. A túlélő gazdálkodó szervezetek versenye

Mi e lőtt a gaz dál ko dó szer ve ze tek tí pu sai sze rin ti vizs gá ló dás ba kez de nénk, egy lát vá nyos 
és az át ala ku lást tö ret le nül jel lem ző fo lya mat ra, és pe dig az ap ró zó dás ra, szer ve ze ti össze-
szű kü lés re hív juk föl a fi gyel met. A 3. áb ra szem lé le te sen mu tat ja mind a szét tö re de zés 
mér té két, mind egye nes vo na lát s a nyo má ban át ren de ző dő üze mi struk tú rát: a sta tisz ti ka 
ka te gó ria rend sze ré ben 1993-ban de bü tá ló 1669 „kis üzem” (11 fő nél ke ve sebb al kal ma zot-
tat fog lal koz ta tó gaz dál ko dó szer ve zet) szá ma 1996-ra 7256-ra nőtt, míg az el len ke ző vég-
le ten 722-ről 72-re csök kent, va gyis meg ti ze de lő dött a 300 fő nél több al kal ma zot tat mun-
kál ta tó nagy üze mek szá ma. A 21–50 és az 51–300 főt fog lal koz ta tó kis-kö zép- és kö zép üze-
mi ka te gó ria eb ben a ve tü let ben is sta bil nak lát szik, bár az 51–300 főt fog lal koz ta tó üze mek 
szá ma a csú csot je len tő 1994-hez ké pest 1996-ra 20 szá za lék kal csök kent. Ugya nak kor, 
akár csak a föld hasz ná lat ese té ben, a szám ban egy re gya ra po dó ki sebb üze mek (21 al kal ma-
zott nál ke ve seb bet fog lal koz ta tók) a mű kö dő me ző gaz da sá gi gaz dál ko dó szer ve ze tek tő ké-
jé nek csu pán 18,7 szá za lé kát je gyez ték 1996-ban, míg ezen be lül a leg fel jebb 10 főt fog lal-
koz ta tók tő ke ré sze se dé se 13,2 szá za lék volt. A 300 fő nél több al kal ma zot tat fog lal koz ta tó 
szö vet ke ze tek és tár sa sá gok tő ke ré sze se dé se pon to san annyi volt, mint azo ké, ame lyek leg -
fel jebb 20 sze mély nek ad tak mun kát. A tu laj don kép pe ni nagy üze mek (fő leg át ala kult ál la -
mi gaz da sá gok) szin te ki vé tel nél kül rész vény tár sa sá gi for má ban mű köd tek. Egy át la gos kft. 
1992 és 1996 kö zött há rom fő vel csök ken tet te ál lo má nyi lét szá mát, csu pán 11 főt fog lal koz-
ta tott; egy át la gos szö vet ke zet ugyan ek kor ak tív ke re ső i nek már több mint fe lét el küld te, és  
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128 fő he lyett csak 58 fő szá má ra nyúj tott ke re se tet. A rész vény tár sa sá gi kör ben ez zel el len-
té tes irá nyú fo lya ma tok zaj lot tak: egy-egy rt.-ben 1992-ben át la go san 160, 1996-ban 175 
ke re ső dol go zott.

Elem zé se ink bi zo nyí tó ere jét né mi leg csök ken ti, hogy a sta tisz ti kai adat gyűj tés je len le gi 
gya kor la ta a tár sa sá gi for mák és a szö vet ke ze tek kap cso la ta it il le tő en nem te szi le he tő vé a 
tisz tán lá tást. A gaz da sá gi tár sa sá gok tí pu sa i nak és tel je sít mé nye i nek meg íté lé sét pél dá ul 
ne he zí ti, hogy nem te he tő kü lönb ség a hol din gok alá tar to zó, va la mint a tény le ge sen füg-
get len – új ala pí tá sú, vagy ki-, ill. szét vá lás sal füg get len né vált – tár sa sá gok kö zött. Így sem 
a szö vet ke ze tek, sem a gaz da sá gi tár sa sá gok (fő ként a kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá gok) 
mű kö dé sé nek sa ját sze rű sé gei nem ítél he tők meg kel lő pre ci zi tás sal.

Ha mind ezek el le né re meg vizs gál juk azt a mu ní ci ót, amellyel 1992-ben az egyes vál lal-
ko zá si for mák el in dul tak a túl élé sért foly ta tott ver seny ben, két ség te len, hogy a szö vet ke ze-
tek vol tak a leg in kább föl sze rel tek: az ága zat ban mű kö dő, nem ma gán sze mé lyek ál tal be fek-
te tett tő ke 79 szá za lé kát az ő ne vük alatt re giszt rál ták, ek kor még több sé gi föld hasz ná lók 
vol tak, a mun ka erő 74 szá za lé kát fog lal koz tat ták. 1996-ra 12 szá za lék pont tal csök kent a tő- 
 ké ből va ló ré sze se dé sük, de még mind ig 65 szá za lék fö löt ti rész aránnyal ren delkez tek, és a 
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3. ábra
A jo gi sze mé lyi sé gű ag rár szer ve ze tek szá má nak ala ku lá sa

1996199519941993199219911990Foglalkoztatottak
száma

 11 alatt – – – 1669 2420 3834 7256
 11– 20 413 1031 1471 991 1012 624 605
 21– 50 106 297 437 730 761 799 743
 51–300 860 1060 1200 1188 1209 1061 963
300 felett 722 666 378 129 126 95 72
Összesen 2101 3054 3486 4707 5528 6413 9639

A jo gi sze mé lyi sé gű ag rár szer ve ze tek szá ma a fog lal koz ta tot tak szá ma sze rint
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For rás: KSH Sta tisz ti kai Ha vi Köz le mé nyek, 1990–1996.
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22 Az rész vény tár sa ság ok nö ve ke dé sé re az ál la mi gaz da sá gok pri va ti zá ci ó já val va ló szo ros össze füg gé se mi att 
nem té rünk ki. 

14 szá za lék pon tos csök ke nés da cá ra a leg na gyobb mun kál ta tók ma rad tak. A ter me lés ben fel-
hasz nált tár gyi esz kö zök (net tó) ér té ké nek csök ke né se 17 szá za lék pon tos volt a szö vet ke ze tek 
kö ré ben 1992 és 1996 kö zött, míg a kft.-k ré sze se dé se 18,9 szá za lék pont tal nö ve ke dett, 4,5 
szá za lék ról 23,4 szá za lék ra. A kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá gok 4 szá za lék ról 13 szá za lék ra 
nö vel ték tő ke ré sze se dé sü ket, 22 szá za lék ra tel lett fog lal koz ta tá si ka pa ci tá suk ból.22

Meg le het, koc ká za tot vál la lunk, ami kor meg be csül jük a tény le ge sen szö vet ke ze ti hasz-
ná lat ban ál ló esz köz há nya dot, de úgy gon dol juk, hogy az leg fel jebb 10–15 szá za lék kal 
ha lad hat ja meg a szö vet ke ze tek nek a szán tó te rü le tek hasz ná la tá ban be csült ré sze se dé sét, 
te hát 35–40 szá za lék kö rül mo zog hat, az az lé nye ge sen ala cso nyabb a hi va ta lo san re giszt-
rált nál. A fenn ma ra dó esz köz há nya dot bér le tek for má já ban zöm mel kft.-k hasz no sít ják; 
utób bi ak esz köz hasz ná la ti ré sze se dé se így 30–40 szá za lék ra te he tő, az erő vi szo nyo kat e két 
üzem tí pus kö zött te hát bi zo nyos szem pont ból ki egyen lí tett nek gon dol juk. Ezt lát sza nak 
iga zol ni az ár be vé tel re vo nat ko zó mu ta tó szám ok is: míg 1992-ben a szö vet ke ze tek a vizs-
gált adó zók árbevételtömegének 62 szá za lé kát ter mel ték meg, ad dig 1996-ban már csak 
ke ve sebb mint fe lét, 44 szá za lé kát. Ugya neb ben az idő szak ban a kft.-k 16 szá za lék ról 37 
szá za lék ra nö vel ték ré sze se dé sü ket. Az is tény, hogy az utób bi szer ve ze tek na gyobb ru gal-
mas sá ga és a ke res ke de lem ben va ló hang sú lyos sze re pe erő tel je sen meg ha tá roz za e 
vi szony szám ok ér té ke it, ami an nál is in kább ért he tő, mert 1996-ban a kor lá tolt fe le lős sé gű 
tár sa sá gok ban volt a leg ma ga sabb, 34,2 szá za lé kos a kül föl di ek tu laj do ni ré sze se dé se. 
(Mi köz ben a szö vet ke ze tek ben vagy leg aláb bis a szö vet ke ze ti köz pon tok ban gya kor la ti lag 
nincs kül föl di tu laj do nos, és a rész vény tár sa ság ok ban is csak 6,3 szá za lé kos volt a ré sze se-
dé sük. De ki tud ja, hány ki sebb sé gi vagy több sé gi kül föl di tu laj don ban ál ló kft.-t fűz va la-
mi lyen szer ve ze ti ka pocs szö vet ke ze tek hez vagy rész vény tár sa ság ok hoz?) A ru gal mas ság-
gal, a ma gas kül föl di tu laj do ni há nyad dal és a nagy mér té kű ter mék ke res ke de lem mel függ-
het össze az, hogy a vizs gált vál lal ko zá si kör ben az összes ex port ár be vé tel tö me gé nek 
két har ma dát (67 szá za lé kát) kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá gok hoz ták 1996-ban, míg a rész-
vény tár sa ság ok ré sze se dé se csak 20 szá za lék, a szö vet ke ze te ké pe dig 11 szá za lék volt. (Az 
ex port ár be vé tel nek a net tó ár be vé tel hez mért ará nya is a kft.-knél volt a leg ma ga sabb 
1996-ban, 10,6 szá za lék, míg a szö vet ke ze tek nél 1,4 szá za lék, az rt.-k ese té ben 7,1 szá za-
lék.) Va gyis a szö vet ke ze tek alig foly tat tak kül ke res ke del mi te vé keny sé get.

Más mu ta tók is azt jel zik, hogy a leg di na mi ku sabb vál lal ko zás tí pust a kor lá tolt fe le lős-
sé gű tár sa sá gok kép vi sel ték 1996-ban (és hoz zá te het jük, hogy a meg elő ző évek ben is). Míg 
ugya nis 1992-ben a be fe je zet len be ru há zá sok ból a kft.-k csak 15,7 szá za lékot mond hat tak 
ma gu ké nak, s a szö vet ke ze tek rész ará nya 63 szá za lék volt, ad dig 1996-ban a be fek te té sek 
nagy ré sze kft.-kben va ló sult meg (47,4 szá za lék), míg a szö vet ke ze tek ré sze se dé se meg fe-
le ző dött (33,8 szá za lék). 1992-vel össze vet ve 29 szá za lék pon tos nö ve ke dést mu tat a kft.-k 
rö vid le já ra tú – vél he tő en for gó tő két táp lá ló – hi tel ál lo mány ból va ló ré sze se dé se: a rö vid 
le já ra tú kö te le zett sé gek 44 szá za lé ka kft.-knél, 18 szá za lé ka rt.-knél, (s 19 szá za lék pon tos 
csök ke nés után) 36 szá za lé ka szö vet ke ze tek nél volt 1996-ban. Ezek a vi szony szám ok ugyan-
ak kor a tu laj do ni és hasz ná la ti vi szo nyok meg nem fe le lé sét tük rö zik az esz köz- és tő ke ál-
lo mány ra vo nat ko zó an, amely re már a föld hasz ná la ti vi szo nyok elem zé se kor is ki tér tünk.

A tár sas vál lal ko zói szín té ren te hát di na miz mus, a tő ke há nyad hoz ké pest ma gas ár be vé-
tel, vi szony lag je len tős kül ke res ke del mi te vé keny ség és szá mot te vő kül föl di tu laj do ni há -
nyad jel lem zi a kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá go kat, a je len és kö zeljö vő protokapitalista kis- 
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kö zép üze me it. A rész vény tár sa ság ok, ame lyek je len tős ré sze félállami ka pi ta lis ta nagy-
üzem ként mű kö dött 1996-ban (az ál la mi tu laj don rész ará nya 44 szá za lék volt eb ben a poszt-
vál la la ti kör ben), ugyan csak tar tós és szám ban gya ra po dó sze rep lői a ma gyar ag rár gaz da-
ság nak. Kü lö nö sen, ha fi gye lem be vesszük az át me ne ti ség ál la po tá tól fo ko zot tan súj tott, 
he lyü ket ke re ső, újabb át ala ku lás ra kész szö vet ke ze te ket, ill. a szö vet ke ze ti ve ze tők vár ha-
tó an meg élén kü lő ér dek lő dé sét a rész vény tár sa sá gi for ma iránt. E köz be ve tés sel je lez zük: a 
szö vet ke ze tek kép vi se lik a leg ke vés bé sta bil, vár ha tó an to váb bi po zí ci ó kat vesz tő 
posztszocialista (nagy-kö zép) üzemtí pust, amely ből a ter me lé si funk ci ók ki csúsz ni lát sza-
nak, és úgy tű nik, to váb bi va gyon vesz tés re van nak ítél ve.

Összegzés

Kis ter me lők százezrei, ma gán gaz dák, szö vet ke ze tek, szö vet ke ze ti utód szer ve zet ként mű kö-
dő vagy alul ról fel nö ve ke dett gaz da sá gi tár sa sá gok a mai ag rár gaz da sá gi szín tér sze rep lői. 
Az em pi ri kus vizs gá la tok kö zel ké pei és a még oly el lent mon dá sos adat fel dol go zá sok is azt 
iga zol ják, hogy egy olyan ve gyes üze mi struk tú ra ala kult ki Ma gya ror szá gon, amely ben 
min den üzem tí pus nak van nak esé lyei a túl élés re. Az éven te meg is mét lő dő sú lyos konf lik-
tu sok (blo ká dok 1997-ben, ga bo na ége té sek 1998-ban) ugya nak kor azt mu tat ják, hogy ezt az 
esélyt so kan, fő leg a kis ter me lők egy re bi zony ta la nabb nak ér zik, egy re el ke se re det tebb 
küz del met kell foly tat ni uk ér te. Úgy lát szik, az ag rár vi szo nyok mély re ha tó át ren de ző dé sé-
nek fo lya ma ta tá vol ról sem fe je ző dött be, a küz del mes évek foly ta tód nak.
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