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A földbirtok- és üzemszerkezetet befolyásoló tényezõk
hatásvizsgálata Nyugat-Dunántúl gazdaságainak körében
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ÖSSZEFOGLALÁS

Két kérdôíves vizsgálat során kerültek felmérésre a régió egyéni gazdaságai, valamint 
gazdasági szervezetei egy, az intézetünkben folyt OTKA-kutatás (A területalapú gaz-
daságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a 
Nyugat-Dunántúli régióban (T 048960)) részeként, melynek témája a gazdaságméret ösz-
szefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban. A kérdôívek keretében – többek 
között – a gazdálkodók reagálás-vizsgálatával kutattuk a földbirtok- és üzemszerkezet 
alakulására vonatkozóan a befolyásoló tényezôket és azok jellemzôit.
Mindkét felmérés bázisát az FVM-hivatalok adatai képezték az EU-tipológia szerint a 
statisztikai megfigyelés körébe vonható, 1 hektár feletti gazdaságokra vonatkozóan.
A témához kapcsolódó szakirodalmi adatok feldolgozása során számos olyan tényezôt 
gyûjtöttünk össze, amelyek – különbözô mértékben – hatással lehetnek a birtokszerkezet 
alakulására. A primer vizsgálat lefolytatásához ezeket a faktorokat rendszereztük, a be-
folyásolás mértékérôl kikérve a leginkább érintettek véleményét is.
Bár a tényezôk mindegyike relevánsnak tekinthetô a témát illetôen, viszonylag nagy 
számuk és heterogén voltuk miatt indokoltnak tartottuk szûkítésüket. Tanulmányunkban 
megkíséreljük felvázolni – és amennyiben lehetséges rangsorolni – azt a néhány, megha-
tározónak mondható faktort, amelyek a legnagyobb mértékben lehetnek hatással a kutatás 
tárgyára. Ezen tényezôk túlnyomó többsége döntéssel befolyásolható, tehát elsôsorban 
az (agrár)politika szándékán múlik a versenyképes üzemi szerkezet kialakíthatósága a 
magyar agráriumban.
Kulcsszavak: földbirtok-szerkezet, üzemi struktúra, egyéni gazdaság, gazdasági szervezet.
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BEVEZETÉS

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltást követôen a kárpótlási törvény, a nem kellôen 
átgondolt privatizáció, valamint az állam következetlen hozzáállása folytán áttekinthetetlen 
és nehezen kezelhetô földtulajdon-viszonyok jöttek létre Magyarországon. A rendkívül 
elaprózott tulajdoni szerkezet mellett egy racionálisabb földhasználati struktúra alakult ki, 
ugyanakkor a gazdaságszerkezet másfél évtizeddel az átalakulás után továbbra is bipoláris 
vonásokat mutat. A nagyszámú egyéni kisgazdaság mellett teret nyert egy számszerûen 
kevés, a termôterületbôl és a termelésbôl való részesedésében viszont komoly befolyás-
sal rendelkezô gazdasági szervezeti csoport. Az ezredforduló után, az EU-csatlakozás 
idejére ez az állapot oldódni látszik, és ezzel megnyílhat az út egy élet- és versenyképes 
középüzemi réteg számára.
Az agrárpolitikának és ezen belül a birtokpolitikának meg kell határoznia a fô fejlôdési 
irányvonalat, és mind a tulajdonviszonyok, mind a földhasználat területén átlátható hely-
zetet kell teremtenie. Ez döntô fontosságú tényezô lehet nemcsak a piaci verseny, de a 
vidéki térségek fejlesztése és az Európai Uniós tagság szempontjából is.
Ennek fényében fogalmazódik meg az a kutatási cél, hogy hazánk egyik legfejlettebb és 
– földrajzi elhelyezkedése szempontjából – legfrekventáltabb régiójában milyen folya-
matok játszódnak le a birtok- és üzemszerkezetben, és mely tényezôk alakítják ezeket a 
folyamatokat. A Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Karának Gazdaságtudományi Intézetében – OTKA kutatás keretében – elvégeztük a Nyu-
gat-Dunántúl egyéni és gazdasági szervezeti formában mûködô gazdaságainak felmérését 
mind a területalapú, mind az ökonómiai üzemméret vonatkozásában. Elemeztük azokat a 
mûködési formák, a földhasználat, valamint a termelési típus szerinti megoszlás alapján 
(Hegyi és Kacz 2006, Kacz és Hegyi 2007, Kacz et al. 2007).
Munkánk fô célkitûzése ezért a földtulajdon–földhasználat, valamint az üzemi struktúra 
alakulását befolyásoló tényezôk feltárása, vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Az általunk felhasznált elsôdleges adatok gyûjtése az interjú-módszerhez tartozó kérdôíves 
megkereséssel történt. A kérdôíves vizsgálat során az egész régió került felmérésre az 
Intézetünkben folyt OTKA-kutatás (A területalapú gazdaságméret és a standard fedezeti 
hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban (T 048960)) 
részeként, melynek témája a gazdaságméret összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-Dunán-
túli régióban. A kérdôív keretében – többek között – a gazdálkodók reagálás-vizsgálatával 
kutattuk a földbirtok- és üzemszerkezet alakulására vonatkozóan a befolyásoló tényezôket 
és azok jellemzôit.
A kérdôívek kitöltése az egyéni gazdaságok körében részben személyes megkérdezésbôl 
származó, részben pedig postai úton történô adatgyûjtéssel zajlott. A gazdasági társaságok 
esetében az adatgyûjtés postai úton folyt.

Kacz K. – Koltai J. P. – Salamon I.:
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Az egyéni mezôgazdasági termelôk sokasága meghatározható az FVM-hivataloknál 
támogatásokra jelentkezettek regisztrációja alapján. A 2002-es évben a tárgyalt régióban 
mintegy 12500 egyéni mezôgazdasági termelô igényelt támogatást, ebbôl közel 11000 
növénytermelô, illetve vegyes gazdaság használt földterületet és közülük 10282 darab érte 
el, vagy haladta meg az – EU-tipológia szerint a statisztikai megfigyelés körébe vonható 
– 1 hektáros üzemméretet. (Az 1 hektáros limit biztosítja az inkább statisztikai, mint 
ökonómiai értelemben vett gazdaságméret minimumát.)
Az ÁMÖ 2000 (Általános Mezôgazdasági Összeírás) adataival összevetve ezek a gazda-
ságok számarányukban 36,6%-át adták a cenzus által felmérteknek, területi részesedé-
sük viszont már 60,5%-a a KSH által közölteknek (KSH 2000). (A Gazdaságszerkezeti 
Összeírás 2003 adatai alapján még jobbak az arányok, hiszen az egyéniek száma nagy 
arányban, valamint kis mértékben az összes, magángazdaságok által használt terület is 
csökkent (KSH 2004).) Ezek tehát jobban tükrözik a valóságos viszonyokat az egyéni 
gazdaságokra vonatkozóan, hiszen az FVM-hivataloknál regisztrált, valóban árutermelô 
üzemekre nem jellemzô a „több gazda egy gazdaság” ismert jelensége. A fentiek alapján 
megállapítható, hogy a méretüknél és részesedésüknél fogva a Nyugat-Dunántúli régió 
mezôgazdasági termelésének és földhasználatának döntô részét reprezentálják.
A kutatás alapsokaságának meghatározásánál az 1 hektárnál nagyobb területen mûködô 
gazdaságok közül kizárásra került a mellékfoglalkozású ôstermelô mûködési forma, mivel 
nagy számarányuk, valamint csekély gazdasági súlyuk és területhasználatuk kontrasztja 
miatt felülreprezentáltak lettek volna a felmérésekben. Az alapsokaság száma így 2419-
re módosult. A mintakiválasztás során minden negyedik termelô került a mintába, tehát 
a közel két és félezer gazdaság 25 százaléka. A kiinduló minta elemszáma így a régió 
tekintetében 610 db lett (1. táblázat). Ezen gazdaságok lettek fel-, illetve megkeresve és 
az értékelhetô válaszokat adók alkották a minta végleges elemszámát.

1. táblázat A mintakiválasztás jellemzôi az egyéni gazdaságok körében

Table 1. Characteristics of sampling among the private farms
(1) form of operation, (2) county Gyôr-Moson-Sopron, (3) county Vas, (4) county Zala, 
(5) total, (6) base, (7) full-time primary producer, (8) part-time private entrepreneur, 

(9) full-time private entrepreneur, (10) family farm, (11) total

Mûködési forma (1)

Gy-M-S 
megye (2)

Vas
megye (3)

Zala
megye (4)

Összesen
(5)

B
áz

is
 

(6
)

25
%

B
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25
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25
%

B
áz
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25
%

Fôfoglalkozású ôstermelô (7) 270 68 106 36 142 27 518 131

Nem fôfoglalkozású egyéni vállalkozó (8) 67 17 28 13 49 7 144 37

Fôfoglalkozású egyéni vállalkozó (9) 125 32 59 29 115 15 299 76

Családi gazdaság (10) 517 130 379 141 562 95 1458 366

Összesen (11) 979 247 572 219 868 144 2419 610

A földbirtok- és üzemszerkezetet befolyásoló tényezõk hatásvizsgálata ...
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A kutatás következô része a Nyugat-Dunántúl gazdasági szervezeteit mérte fel. Az 
adatgyûjtést minél teljesebb körben kívántuk elvégezni, ezért a már említett adatbázi-
sunkból megpróbáltunk információkat kérni a mezôgazdasági termelésben aktívan részt 
vevô szervezetek többségétôl. Így 371 db kérdôívet postáztunk az adatszolgáltatásra al-
kalmasnak tartott szervezetekhez, a mûködési formák megoszlásának arányában. Ezzel az 
összes mezôgazdaságban mûködô gazdasági szervezet egy negyedét szólítottuk meg (de a 
kifejezetten mezôgazdasági termeléssel foglalkozók körének felét lefedi a minta).
Jóllehet, a mintavétel megfelelt az arányosan rétegzett mintavétel feltételének, de mivel 
csak az arra hajlandóságot mutatók tettek eleget a kérdések megválaszolásának, így nem 
tekinthetô véletlen kiválasztásnak.
Az egyéni gazdaságok körébôl 114, míg a gazdasági szervezetektôl 72 db értékelhetô 
kérdôív került feldolgozásra. A kutatás során gyûjtött adatokat a MS Office Excel 2002 
táblázatkezelô program alkalmazásával dolgoztuk fel regionális és megyei szinten, üzemi, 
mûködési, illetve méretkategóriák szerint. A felmérések során kapott adatok elemzését 
összehasonlító statisztikai módszerek segítségével végeztük el.

EREDMÉNYEK

A kutatás tárgyára hatást gyakorló tényezôk összegyûjtése elôtt célszerû elvégezni fel-
osztásukat abból a szempontból, hogy magukra a tényezôkre lehet-e, és ha igen, milyen 
mértékben hatást gyakorolni. Ez alapján két osztály képezhetô:

– a döntéssel befolyásolható, és
– a nem, illetve csak korlátozott mértékben befolyásolható tényezôk osztálya.

A tényezôk összegyûjtése során azokat a faktorokat nem vettük figyelembe, amelyek 
nyilván valóan nincsenek, nem lehetnek hatással a földbirtok- és gazdaságszerkezet 
fejlôdésére. Ezt a gondolatmenetet követve és az összes szóba jöhetô tényezôt áttekintve, 
tíz fôbb csoportot képeztünk. Ezek a következôk lettek:

Kacz K. – Koltai J. P. – Salamon I.:

Döntéssel nem, vagy
korlátozott mértékben befolyásolható
Kárpótlás hatása

Természeti adottságok

Termôföld-tulajdonságok

Tôke hiánya

EU-tagság hatása

Döntéssel befolyásolható

Jogi szabályozók és ösztönzôk (támogatások)

Birtokpolitika

Földpiac jellemzôi

Mezôgazdasági termékpiac

Szövetkezésen alapuló gazdálkodás

Bár a tényezôk mindegyikét relevánsnak tekintjük a témát illetôen, viszonylag nagy szá-
muk és heterogén voltuk miatt indokoltnak tartjuk szûkítésüket. Megkíséreljük felvázolni 
– és amennyiben lehetséges rangsorolni – azt a négy-öt fôbb, meghatározónak mondható 
tényezôt, amelyek a legnagyobb mértékben lehetnek hatással a kutatás tárgyára. E célból 
kértük ki az érintettek véleményét is.
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A régió gazdaságainak kérdôíves felmérése során már a tíz csoport végleges összetétele 
és tartalma került rögzítésre a kérdôíven. Az egyes tényezôk befolyásolásának mértékét 
1-tôl 10-ig terjedô skálán jelölhették meg a válaszadók. Az 1-es a legkisebb, a 10-es a 
legnagyobb mértékû hatást jelölte. Ez alapján, a csoportok alakulása részletes bontásban 
a következô:

A) Kárpótlás hatása (birtokelaprózódás, földtulajdon–földhasználat elkülönülése)
B) Természeti adottságok (éghajlat, vízrajz, domborzat)
C) Termôföld-tulajdonságok (termôképesség, AK-érték, fekvés, tagoltság és tábla méretek)
D) Tôke hiánya
E) EU-tagság (csatlakozás hatása, közösségi elôírások, pályázati rendszer, Közös Agrár-

politika)
F) Jogi szabályozók és ösztönzôk (adó- és hitelpolitika, területalapú-, modernizációs- és 

indulást segítô támogatások, egyéb vidékfejlesztési támogatások, korkedvezményes 
nyugdíjazás)

G) Birtokpolitika (Nemzeti Földalap, termôföldvásárlás feltételei, bérlet törvényi elô-
írásai, öröklés rendje, elôvásárlási jog, birtokösszevonás és tagosítás)

H) Földpiac jellemzôi (termôföldár, földbérleti díj)
I) Mezôgazdasági termékpiac (piaci verseny és kockázatok, értékesítési lehetôségek, 

árak és jövedelmezôség alakulása)
J) Szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ, termelôi csoportok, földhasználati társulások, gépkörök)

Egyéni gazdaságok

Az egyéni gazdaságok (ôstermelô, egyéni vállalkozó, illetve családi gazdaság) adatainak 
értékelése során, a táblázatban számolt szórás, vagy más néven négyzetes átlageltérés a 
változékonyság mérésére szolgál. A szórás abszolút értéke azonban a sokaság változékony-
ságáról önmagában még meglehetôsen kevés információt ad. Ezért célszerû kiszámítani 
annak az átlaghoz viszonyított nagyságát, amelyet variációs koefficiensnek (CV) nevezünk. 
Ez más néven relatív szórás, vagy szóródási együttható (Kiss 2002).
Az egyes csoportok rétegzô ismérveit a 2. táblázatban gyûjtöttük össze.

2. táblázat A befolyásoló tényezôk jellemzôi az egyéni gazdálkodók értékelése alapján

Table 2. Characteristics of the influencing factors according
to the valuation of the private farmers

(1) parameter, (2) score, (3) average, (4) standard deviation, (5) coefficient of variation

Jellemzô (1) A B C D E F G H I J
Pontszám (2) 678 630 657 889 661 711 675 690 885 500
Átlag (3) 6,40 5,90 6,40 8,50 6,40 6,80 6,40 6,50 8,40 4,90
Szórás (4) 2,97 2,61 2,52 2,22 2,93 2,81 3,05 2,72 2,40 2,63
Variációs
koefficiens (%) (5) 46,40 43,90 39,50 26,00 46,10 41,40 47,90 41,70 28,40 53,60

A földbirtok- és üzemszerkezetet befolyásoló tényezõk hatásvizsgálata ...
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A válaszok elemzése alapján a tíz tényezôcsoportot három klaszterbe sorolhatjuk az 
összpontszám, a csoportátlag és a variációs koefficiens figyelembevételével. A klaszterek 
profiljai (jellemzô tulajdonságai) szerint a következô megállapítások tehetôek.

– A legcsekélyebb (átlag alatti) hatással bíró tényezôk klasztere. Egy csoport (J) tartozik 
ide, a legkisebb átlagos értékkel és egyben legnagyobb variációs koefficienssel rendelkezô 
szövetkezések. A tízes skálán még az öt egészes átlagot sem érték el, és kis szerepükre 
utal a csoportról alkotott vélemény rendkívül heterogén volta is (CV > 50%).

– A közepes (átlagos) hatással rendelkezô tényezôk klasztere. A legnagyobb klaszter, 
hét tényezôcsoport (A, B, C, E, F, G és H) alkotja. Valamennyi jellemzôje a közepes-
nek mondható átlag (5,9–6,8) és a nagy variációs koefficiens (39,5–47,9%), amely a 
válaszadók megosztottságára – nagy véleménykülönbségére – utal.

– A nagy (átlag feletti) hatással rendelkezôk klasztere. Két csoport (D és I) alkotja: 
a tôke hiányának és a mezôgazdasági termékek piacának befolyásoló képessége. A 
klasztert a legnagyobb összpontszám és átlag, valamint a legkisebb variációs koeffi-
ciens jellemzi. A két csoport átlaga 8,4–8,5 között van, a variációs koefficiens pedig 
26,0–28,4% között szóródik. Ez alapján a legegységesebb, legalacsonyabb szórás- és 
CV-értékkel alátámasztott vélemény a tôke hiányát teszi meg a legnagyobb mértékû 
befolyásoló tényezônek a birtokszerkezet és üzemi struktúra alakulására.

A kérdôívben tizenegyedikként szerepelt az „egyéb” kategória is, amelyhez a gazdálkodók 
egyénileg tudtak általuk fontosnak ítélt befolyásoló tényezôt írni. Számosan éltek közülük 
a lehetôséggel, de túlnyomó részük olyan faktort jelzett, amely már valamelyik csoportba 
tartozott. Egy olyan új tényezô volt, amelyre számítani is lehetett és különösen tipikusnak 
mondható a régió szempontjából. Nevezetesen a külföldi földhasználók szerepe, amely 
leginkább a határ menti térségekben, és fôként a bérleti viszonyok alakítójaként jellemzô. 
Ezt a tényezôt megjelölô gazdák egyébként jellemzôen Vas megyéhez tartoztak.
Az elemzést elvégeztük mûködési formák szerinti bontásban is. Jogos kérdésként merül fel 
ugyanis, hogy vajon az egyes mûködési formák tekintetében van-e különbség a tényezôk 
befolyásoló szerepével kapcsolatban? A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a tíz ténye-
zôcsoport értékei lényegi eltérést nem mutatnak az összes egyéni gazdaság együttes 
elemzéséhez képest. A tárgyalt három klaszter mindhárom egyénieket jellemzô mûködési 
formánál világosan elkülöníthetô egymástól.
Az ôstermelôknél a legnagyobb átlaggal a mezôgazdasági termékpiac rendelkezik, a 
legkisebb variációs koefficienssel – legegységesebb véleménnyel – pedig a tôkehiány. Az 
egyéni vállalkozók között volt a legkisebb különbség az átlagok terjedelmében és náluk 
szerepelt a legegyöntetûbb véleménnyel (CV < 20%) a tôkehiány. A családi gazdaságok 
körültekintôbben, magasabb szórásértékkel alkotnak véleményt, itt a legnagyobb az átla-
gok terjedelme. A jelentôsebb véleménykülönbséget jelzi, hogy a variációs koefficiensek 
mindegyike 30% fölött található.

Gazdasági szervezetek

A gazdasági szervezetek (bt., kft., szövetkezet, illetve rt.) vonatkozásában – az egyénieknél is-
mertetett módszerrel elvégezve az elemezést – a 3. táblázatban látható eredményeket kapjuk.
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Az egyénieknél lehatárolható klaszterek megléte itt is kimutatható, noha a gazdasági szer-
vezetek körében sokkal nagyobb heterogenitás tapasztalható. Lényeges különbség, hogy az 
átlag feletti hatással rendelkezôk csoportja az elôzôekkel ellentétben nem két, hanem már 
három tényezôt tartalmaz. (Jóllehet, az egyéniekhez képest nagyobb véleménykülönbség-
gel.) A tôkehiány és a mezôgazdasági termékpiac mellett így harmadikként szerepel még a 
kárpótlás hatása, mely – figyelembe véve a társas gazdaságokra vonatkozó földhasználati 
szabályozást – véleményünk szerint teljes mértékben érthetô.
Ezt erôsíti az „egyéb” kategória is, ahol a gazdasági szervezetekre vonatkozó földvásárlási 
tilalmat, illetve a hosszú távú agrárstratégia hiányát említik befolyásoló tényezôként a 
gazdaságok képviselôi.

KÖVETKEZTETÉSEK

A kérdôíves felmérés alapján a régióra vonatkozóan az alábbi kiértékelést végeztük, illetve 
megállapításokat tettük.
A gazdálkodók rangsorolása a tényezôket illetôen nem kis meglepetésre ad okot. A tôke 
hiányának magas besorolása érthetô, viszont a mezôgazdasági termékpiac második he-
lyezése jelzésértékû. Véleményünk szerint azt mutatja, hogy a piacot alakító erôk komoly 
hatással vannak a gazdaságok jellemzôire és a mûködési struktúra tulajdonságaira.
A korlátozott mértékben befolyásolható tôkeellátottság növelése nagyon nehéz feladatnak 
tûnik a mezôgazdaságban, hiszen a saját tôke elenyészô mértékû és a hitellehetôségek a 
piac szereplôi számára – mûködési formától függetlenül – nagyon szûkösek.
Az egész agrárium vonatkozásában erre a problémára megoldást (tôkebevonást) jelenthet 
a külföldi – tôkeerôsebb – földhasználók részvétele az agrárgazdaságban, a jogi szemé-
lyek földtulajdonhoz jutásának lehetôvé tétele, a pályázati–támogatási rendszer, illetve 
a koncentráció. Megítélésünk szerint – fôként az egyéni gazdaságok szempontjából – az 
utóbbi kettô a legfontosabb. A pályázati (modernizációs) támogatások szelekciós hatása 
által megteremtôdik a gazdaságok versenyképessé válásának lehetôsége, a bipoláris üzem-

Jellemzô (1) A B C D E F G H I J
Pontszám (2) 535 351 415 529 338 445 462 449 487 271
Átlag (3) 8,00 5,30 6,30 7,70 5,90 6,50 6,90 6,70 7,10 4,00
Szórás (4) 2,63 2,75 2,45 2,64 2,74 2,43 2,71 2,56 2,33 2,58
Variációs
koefficiens (%) (5) 33,00 51,70 38,90 34,50 46,60 37,20 39,40 38,20 33,00 63,90

3. táblázat A befolyásoló tényezôk jellemzôi a gazdasági szervezetek értékelése alapján

Table 3. Characteristics of the influencing factors according
to the valuation of the economic organisations

(1) parameter, (2) score, (3) average, (4) standard deviation, (5) coefficient of variation
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szerkezet kiegyensúlyozására nôhet a középüzemek részaránya. A koncentráció hatásaként 
pedig, a méret növekedésével javul a hitelfelvétel lehetôsége mind a hozzájutás könnyebbé 
válása, mind az elônyös hitelkondíciók révén.
A mezôgazdasági termékek piaca az uniós csatlakozás dacára továbbra is hektikus. A 
támogatott szektorok kivételével, a piaci verseny pressziója alatt nagyon nehéz a talpon 
maradás. Egyszerre fejleszteni és jó minôségben, piacképesen termelni sok termelô (egyéni 
és társas vállalkozás) számára nagy kihívást jelent.
Úgy véljük, a piaci versenyben való helytállást segítheti az EU támogatási rendszere, kü-
lönösképpen a fiatal gazdálkodók indulását segítô és a szerkezetátalakítás alatt álló, félig 
önellátó gazdaságok támogatása, valamint az életképes gazdaságok számára nyújtható 
modernizációs támogatások. A szektorra jellemzô magas kockázatot a biztosítási rendszer 
elérhetôsége révén csökkenteni, az alkupozíciót pedig a szövetkezések ösztönzése által 
javítani lehetne. Mindez együtt hatással lehet majd az árakra, és azon keresztül idôvel a 
jövedelmezôség javulására is.
A földtulajdon–földhasználat elkülönülése és a fölelaprózódás hatása különösen fontos 
a gazdasági szervezetek számára. A rendszerváltás után, a kárpótlás kísérôjelenségeként 
lezajlott, és elsôsorban a jogi személyiségû gazdasági társaságokat és szövetkezeteket sújtó 
földkivitel, valamint a földbérlet szabályozásának elégtelenségei (pl. bérleti idô) negatívan 
hatottak a mûködés biztonságára. Mindez a földvásárlás tilalmával együtt komoly gátját 
képezi a racionális gazdálkodásnak, és véleményünk szerint hosszú távon akár a fokozatos 
ellehetetlenülés forrásává is válhat.

Investigation of factors defining land and farm structure among
the West-Transdanubian farming units

KÁROLY KACZ – JUDIT PETRA KOLTAI – ILDIKÓ SALAMON

University of West Hungary
Faculty of Agricultural and Food Sciences

Institute of Economic Sciences
Mosonmagyaróvár

ABSTRACT

Both private farms and corporations from the region were included in the two questionnaire 
surveys as part of an OTKA research [Investigating relations of farm size measurement 
and comparison on territorial as well as SGM basis, in the West-Transdanubian Region 
(T 048960)] carried out in our Institute about relations of farm size measurement in the 
West-Transdanubian Region. As part of the questionnaire survey we investigated – among 
other things – the main factors affecting land– and farm structure with entrepreneurial 
reaction-analysis, to define the possible region-specific characteristics.
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For both surveys the data basis of the county offices of MoARD has been used, includ-
ing private farms operating on more than 1 hectare agricultural land (according to EU 
typology). 
Lots of factors were collected during the evaluation of bibliographical references which 
could influence – at different rates – the farm structure.  The factors were systematized 
in order to carry out the primer analysis, asking the parties concerned for their opinion 
about the rate of influence. 
Although all of the factors could be concerned as relevant – according to the topic – however 
their large number and heterogeneity justified their reduction. Our study tries to present 
and – as far as it is possible – to rank those few defining factors, which could have the 
largest influence on the surveyed topic. The majority of these factors can be influenced 
with decisions; therefore the formation of a competitive farming structure in the Hungarian 
agricultural sector is mainly dependant on the priorities of (agricultural) policy.
Keywords: land structure, farm structure, private farm, economic organisation.
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