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A gazdálkodás változása Magyarországon 1945-től napjainkig
A magyar mezőgazdaság 1945 óta három szerkezetet alapvetően módosító átalakuláson

ment keresztül, amelyek mind társadalmi, mind gazdasági hatásaiban a lakosság jelentős
hányadát érintették. Az 1940-es évek közepén végrehajtott földosztás következtében meg-
szűnt a korábbi korszakot jellemző földesúri nagybirtokok hegemóniája, helyette a törpe-
és kisbirtokok túlnyomó többsége jellemezte ezen időszak mezőgazdasági struktúráját. A
földreform során közel 642 ezer család jutott földhöz, (átlagosan 2,9 hektár)1 amely ugyan
a korabeli parasztság szociális helyzetén valamelyest javított, de a hatékonyan működő
mezőgazdasági struktúra alapjainak megteremtésére nem volt képes.

Az 1950-es évektől kezdődően a sztálini elveken nyugvó agrárpolitika rendkívüli mér-
tékben rontotta a mezőgazdaság lehetőségeit és visszavetette a termelést. A mezőgazdasági
termékek szovjet mintára átalakított kötelező beszolgáltatási rendszere és a különböző kor-
látozó adminisztratív intézkedések mellett véghezvitt kényszertagosítás következtében a
mezőgazdasági termelés és az abból származó jövedelem drámaian visszaesett, néhány év
leforgása alatt mintegy 250 ezer gazdálkodó hagyta el a földjét. Az 1945-ben létrehozott üzemi
struktúra végleges felszámolására 1959-től került sor, alig három év alatt a megmaradt egyéni
gazdálkodókat szinte kivétel nélkül nagyüzembe szervezték. A gyorsan és radikálisan végre-
hajtott kollektivizálással a parasztok életébe durván beavatkoztak, ugyanakkor kétségtelen,
hogy ezzel egy hatékony üzemi struktúrát hívtak életre az ágazatban.2

A magyar mezőgazdaság kétpólusúvá vált, 1972-re a mintegy 6.100 gazdasági szervezet
mellett 1,8 millió egyéni gazdaság, mezőgazdasági kistermelő (illetmény-földdel, háztájival
rendelkező gazdasági egység) végzett mezőgazdasági munkát. Ez az üzemstruktúra, a benne
lévő sajátos kettősséggel, hogy a nagyüzemeken belül összesen mintegy másfél millió ház-
táji és kisegítő gazdaság működött, megfelelő keretet tudott biztosítani a műszaki fejlesztés-
nek. Lehetővé vált a korszerű technológiák, bennük a modem, hatékony gépi eszközök, a nagy
hozamokat biztosító biológiai alapok, valamint a magasan képzett értelmiségiek alkalma-
zása a mezőgazdaságban.3

Az 1990-es évek elején bekövetkezett politikai, gazdasági, és társadalmi rendszerváltás
ismételten jelentős változásokat hozott a mezőgazdaságban. Az időszak kezdetén a földjei-
ket és egyéni javaikat elvesztők kártalanítása került előtérbe, azonban ezen társadalmi igaz-
ságosságot szolgáló elvet nem sikerült hibák és kedvezőtlen körülmények nélkül véghez-

1 Lacka Sándorné: A földterület és a földhasználat alakulása 1945 és 1994 között. Statisztikai Szemle. 76. évfolyam (1998)
2. szám 120. p.

2 Oros Iván: A birtokszerkezet Magyarországon. Statisztikai Szemle. 80. évfolyam (2002) 7. szám. 2002. 681 .p.
3 Takács István (2004): A válasz: virtuális nagyüzem. MTA-AMB Kutatási és fejlesztési tanácskozás. Nr. 28. Gödöllő. 2004.

január 20-21. Konferencia kiadvány 2. kötet 248.p.
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vinni. A nemes szándékú, nagy tömegeket érintő kárpótlást a gyakorlatban sokkal nagyobb
körültekintéssel, a várható hatások előzetes felmérésével kellett volna megvalósítani."1

A rendszerváltás után, annak következményeként lényegesen átalakult a mezőgazdaság
tulajdonosi és üzemi szerkezete. A korábbi nagyüzemeket tömegesen váltották fel a mikro-,
kis- és középvállalkozások, egyéni gazdálkodók. A szocialista rendszer idején meglévő „kis-
üzem", a háztáji gazdaság is új szituációba került, hiszen elvesztette korábbi integrációs
kapcsolatait, amit alapvetően a termelőszövetkezetek jelentettek. Ily módon olyan új vállal-
kozói réteg jött létre, amelyet piaci tapasztalat-, kapcsolat- és még inkább a tőkehiány jellem-
zett.

Az elmúlt évtizedben jelentős változások zajlottak le a magyar mezőgazdaságban, melyek
hatásai a teljes ágazatot érintették. A megváltozott termelési struktúra az elaprózódott bir-
toktestek, a nagyszámú, ugyanakkor kisméretű egyéni gazdaság, illetve kisszámú, de nagy
birtokmérettel rendelkező intenzív termelést folytató gazdasági szervezetek váltak jellemzővé,
így tehát egy duális termelési szerkezet alakult ki. A kilencvenes évek végétől kezdve azon-
ban egy lassú, de folyamatos birtokkoncentráció indult meg, részben a piaci folyamatok-
nak, részben Magyarország Európai Uniós csatlakozásának köszönhetően. Ezzel egy időben
egy új, illetve korábban már középparaszti gazdaságként létező termelői csoport került elő-
térbe: a családi gazdaság.5

Mindezen politikai változások figyelembevételével vizsgálom egy kisújszállási család ma-
gángazdálkodását. Tovább válaszlehetőségeket akarok nyújtani arra a kérdésre, hogy mi hát-
ráltatja és mi ösztönözheti a magángazdálkodás folytatására a családokat.

A Tóth család gazdálkodása az 1960-as évektől napjainkig
A Tóth család 1960 óta gazdálkodik Kisújszálláson. Kezdetben a tsz által kiadott háztáji

földön termelték meg a számukra szükséges takarmányt és élelmet. 1981-ben vásároltak 560
kvadráf földet közösen. Még a '80-as években vásárolt id. Tóth András újabb 560 kvadrát
földet. Később élettársa Csillag Zsuzsanna 1999-ben vette meg a már meglévő földjük mel-
letti 960 kvadrát területet. 2000-ben Zsuzstika néni örökölt egyszer 980 kvadrát termőföl-
det, valamint egyszer 960 kvadrát kertföldet. Ez összesen négy hektár terület. A saját tulaj-
donba lévő föld mellé minden évben bérelnek még legalább 6-8 ezer kvadrát földet.

Az apró birtoktestek egyéni megművelése egyáltalán nem éri meg anyagilag a megmű-
velést, így az olyan tulajdonosok, akik nem foglalkoznak földműveléssel, de termőterületet
birtokolnak, inkább kiadják bérbe. A földterületek eladása szintén nem éri meg, hiszen az
ilyem apró földterületek értéke és az eladási költségek közötti különbség nem fedezné a ki-
adásokat. Egyes bérbeadók akár a bérleti díjat is elengedik csak művelve legyen a földjük.

A Tóth család a földeken, búzát, árpát, zabot, kukoricát, krumplit termel saját felhaszná-
lásra. A 2000-ben megörökölt kertföld résztulajdonáról testvérei lemondtak Zsuzstika néni
javára, hogy elkerüljék a felaprózódást és a kert egyben maradjon. így a család egyfajta

4 Oros Iván: A birtokszerkezet Magyarországon. In: Statisztikai Szemle. 80. évfolyam. (2002) 7. szám. 2002. 690. p.
5 Ángyán József: Mezőgazdálkodás, vidék környezet. In: Falu- Város- Régió. 2000. 3. szám 7. p.
6 1 kvadrát 3.6 négyzetméter, helyi használatban kodrámak nevezik. Négyszögöl is ugyanaz az érték. 1 magyar hold = 1.600 négy-

szögöllel.
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konyhakertet alakított ki és itt termelik meg a zöldséget, répát, borsót, céklát. A vetemé-
nyesben van még 40 szilvafa is, melyről a termés egy részét befőttnek teszik el a másik ré-
széből pedig pálinkát főzetnek.

Mivel saját gépparkkal nem rendelkeztek, így a tsz gépei szántották fel a saját tulajdonba
lévő földet és aratták le a terményt. A rendszerváltást követően és a tsz-ek megszűnésével
elterjedtek a magánvállalkozók, akik saját gépparkot alakítottak ki és azzal művelték saját
és mások földjeit. A Tóth család is egy magánvállalkozót bíz meg rendszercsen a föld meg-
művelésével, viszont a vetés és az aratás közötti munkafolyamatokat, mint például a locsol-
tatást, a kapálást maguk végzik. A kukorica húzatását a '80-as évektől saját lóval maguk vé-
gezték, de a '90-es években eladták a lovat és inkább erre a munkafolyamatra is ma már fo-
gadnak egy magánvállalkozót. A vállalkozó kvadrátonként 15 Ft-ért végzi az aratást, 10
Ft/kvadrát áron felszántja és újabb 10 Ft/kvadrát áron elveti és elboronálja a veteményt.
Ez évente átlagosan 500.000 Ft-ot emészt fel a Tóth család kasszájából.

A gazdálkodás kezdete óta nagyobb váltás a búzánál történt. A '90-es évekig a sima
hosszúszárú kalászos búzát vetették, majd átálltak a rövidszárú búzára, tavaly viszont már
a tritikálét7 vetették el. Úgy vélik ez jobb takarmánynövény, mert több benne a fehérje, ami
segíti az állatok fejlődését. Az éves átlag terményhozam az időjárástól függően búzából
eléri a 40 mázsát. Az árpából inkább a tavaszit vetik el, mert jobbnak tartják „ ... bár az
meg kényesebb a fene egye meg ...de nem olyan szűrős, meg az állatok is jobban szeretik. "
Az időjárási viszontagságoktól függően árpából is az évi 40 mázsa takarmányt tudják
learatni.

„A kukorica igényli a legtöbb törődést, de hajó az idő akár 100 mázsát is zsákba tudunk
rakni. "A kukorica május eleji és végi gondozását a családtagok végzik.,, Ilyenkor unokától
a nagyszülőkig mindenki a kukoricásban van és kapál meg fattyaz. "

A mezőgazdaság mellett a háznál tyúkokat és malacokat nevelnek. Ezek egy részét saját
fogyasztásra tartják, a másik részt pedig eladásra szánják. A sertésállomány nagy része ma-
gyar nagyfehér hússertés, de jelenleg van mangalica is, amit csak saját fogyasztásra tartanak.
A korábbi években tartottak néhány vietnámi csüngőhasú malacot is. A sertésállomány szá-
ma évente 10-15 darab között mozog. Ha a malacpopuláció kevés, akkor vásárlással pótolják
a hiányt. Etetésüket önetető rendszer segítségével oldják meg, így gyorsabban híznak a
malacok.,, Bár ezek a malacok már olyan malacok ... ezek táp nélkül nem nőnek fel rendesen. "
Egy anyakoca van leválasztva a többitől, amelynek házi maradékot, moslékot adnak.

Tyúktartással a rendszerváltást követően kezdtek el nagytételben foglalkozni. Mivel
Zsuzstika néni 1990-ben ment nyugdíjba, így szezonálisan akár 4—500 darab előnevelt csir-
két tartottak és adtak el 1996-ig. A napos csibéket a városi nagykeltetőből vásárolták meg,
amíg üzemelt. Jelenleg 100 darab csirkéjük van, amit elsősorban a család él fel, másik ré-
szét pedig az ismeretségi körük vásárol meg. A tyúkok takarmányozását a megtermelt kuko-
ricával, búzával oldja meg a család. A csirkéknek kukoricadarát és tápot adnak. A darálást
saját darálóval végzik, melyet még a 70-es években vásároltak a tsz-en belül. A rendszervál-
tás előtt, ha nagyobb mennyiségű terményt kellett ledarálni, elvitték a közeli malomba és
ott őröltettek, nem a házi darálón. „Az akkor még jobban megérte. Odavitted, levették a

A rozs és a búza keresztezéséből létrehozót! takarmánynövény http://hu.wikipedia.org/wiki/Tritikale
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vámot, vagy kifizetted a molnárt és vihetted is haza a megőrölt takarmányt. Ma már az sincs,
elcsinálták az is. " A tojásszükséglet is biztosítva van, hiszen átlagban a tyúkok tíz tojást toj-
nak naponta. A felesleges tojásokat ugyancsak a közeli ismerősöknek adják el a jelenlegi
piaci ár alatt. „Most mit nyerészkedjek annyit rajta, ha 50 Ft-ért adom itt maradhat, így
meg 30 Ft-ért elviszik, ő is jól jár meg én is. Ha annyiért adnám, mint a botba adják, akkor
a falhoz is verhetném már őket. "

A rendszerváltás előtti időkben tartottak még tehenet is, de mivel a '90-es években meg-
szűnt a helyi tejüzem, ahová leadták a tejet, így felhagytak a szarvasmarhatartással. A csorda
is megszűnt a '90-es évek végén, ahová kihajtották a teheneket, a közlegelőt is felszámolták
mára. A szarvasmarhák egész évi istállózása pedig folytonos takarmányozást igényelt volna,
ami igen költségesnek bizonyult, illetve a '90-es évek végén több háznál „elcsinálták" az
istállókat is, így ez a Tóth családnál is bekövetkezett.

A rendszerváltást követően került bevezetésre az őstermelői igazolvány, melyet a csa-
ládfő is kiváltott, hogy tovább gazdálkodhassanak és fejlesztésbe fogjanak. A már meglévő
földekre szerettek volna állami támogatást szerezni, de akkor azt még visszautasították,
mivel földjük egy része zárt kertföldnek minősül és így a tulajdonukban lévő terület nem
érte el az akkor megadott hold mennyiségét, mely után támogatás járt. A későbbiekben bár
módosították a támogatási rendszert, de újabb állami támogatást már nem próbáltak meg
kérni a földekre. Egy tavaly bekövetkezett hirtelen halálesetben a családfő elhunyt és fia
ifj. Tóth András vette át a családi gazdaságot. Egyelőre a hétvégéken jut több ideje a gaz-
dasággal foglalkozni, mivel munkája hétköznaponként elszólítja a városból. Egyelőre még
nem akarja kiváltani az őstermelői igazolványt, mert az számára plusz anyagi terhet jelen-
tene. A keresete és a megtermelt javak után több adót kellene fizetnie. Zsuzstika néni úgy
véli, hogy a mai világban nem is éri meg kiváltani, „... csak jobban eladósítja magát vele
az ember, ha van másik állása, akkor az őstermelői igazolvánv kiváltásával csak több adót
kellene fizetnie. "

Összefoglalás
A fentebb leírt példából kitűnik, hogy a családi gazdaságok jelenleg nehéz helyzetben

vannak. Bár pozitív tényezőnek fogható fel, hogy az európai uniós támogatások8 ma már
domináns szerepet játszanak és segítik a gazdaságok működését és fenntartását, mely ked-
vezően befolyásolja fejlődésüket, azonban a hiányos tájékoztatás miatt nem mindig jut el
kellő információ a megfelelő személyekhez. A nem megfelelően tájékoztatott családi gaz-
daságok vegetálnak vagy épp a tönkremenés határát súrolják.

A magas áron dolgozó mezőgazdasági vállalkozók se könnyítik meg a helyzetet. A Tóth
család által megtermelt termény ára teljes mértékben rámegy a vetés és az aratás költsé-
gére, semmilyen haszon nem marad fent számukra. A Tóth család elmondása szerint, azon-
ban még mindig jobban megéri nekik, ha saját maguk termelnek, mert ha a terményt bolt-
ban kellene megvásárolniuk, akkor egyszerre egy összegben kellene kifizetniük az árát, így

Molnár Balázs: Családi gazdálkodások helyzetének alakulása az ezredfordulón Vas megye mezőgazdaságában - Doktori
értekezés Pannon Egyelem, Keszthely, 2008.
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viszont, hogy saját földjükön termelnek, lehetőségük van arra, hogy azt a pénzösszeget, amit
a terményre fordítanának, azt a magáncégeknek csak a vetés, a boronálás és aratás alkal-
mával fizessék ki több részletben.

Interjú alanyom válaszából kitűnik, hogy a mezőgazdasági termelő munkát az egyéb
megélhetési, kereseti lehetőségekhez képest negatívabban ítéli meg. Más gazdálkodók is ha-
sonló véleményen vannak. Ez hosszútávon gátolja a duális termelési struktúra harmonizá-
lását.'

Kijelenthető az, hogy a vidéki életformának továbbra is szerves része marad a mező-
gazdasági termelés, többek közt azért is, mert a mezőgazdasági termék előállítása, akár az
önfenntartásra korlátozódik, akár jövedelemtermelést céloz meg, eredményesen enyhíti a
jövedelemhiányt.

A vizsgált családi gazdaság alapján elmondható, hogy a hozzájuk hasonló gazdaságok
mozgástere a piacorientált működés irányába beszűkült, elsődleges cél az önellátás lett. Vi-
szont pozitívumnak fogható fel, hogy ezeknek a gazdaságoknak a „válságálló képessége" a
sok esetben igen alacsony jövedelmezőség ellenére relatíve nagy, s a vidéki lakosság pótló-
lagos jövedelemszerzésében szilárd pozíciót foglal el a mezőgazdasági termékek előállítása.
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