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A magyar mezôgazdaság negyedszázada a válság súlyos problémáival
küszködik. Az 1980-as évek végére a nagyüzemi mezôgazdaság belsô
erôforrás-tartalékai kimerültek, piacai szétestek. Az 1990-es években
megvalósított privatizáció pedig egy torz, egyre kevésbé hatékony tulaj-
donosi és birtokszerkezetet hozott létre, amely növekvô társadalmi
problémákat generál. Lecsökkent az ágazat termékkibocsátása, az alap-
anyag-termelésre épülô élelmiszer-vertikum pedig számos termékpá-
lyán lényegében megszûnt. A külföldi tôke élelmiszeriparba történô
beáramlását ugyanis sok esetben a gyárak megszûnése, ezzel a nyugati
konkurens élelmiszer-feldolgozók piacszerzése, ezen keresztül pedig
extraprofit-realizálás követte. Egyidejûleg a hazai alapanyag-termelés
megszûnése is bekövetkezett a bezárt feldolgozók körzetében. A ma-
gyarországi élelmiszer-vertikum újjászervezésével a vidéki társadalom
megerôsítése, munkához juttatása, a növekvô élelmiszerimport mér-
séklésével pedig az ország élelmiszer-biztonsága megteremthetô. A me-
zôgazdaság vertikum szemléletû újraépítése az évi 100 ezer új munka-
hely-létesítés programjának a gerincét adhatja. Az agrárágazat térvesz-
tésének megállításához az állami gazdaságpolitika aktív szervezô és
pénzügyi eszközeire van szükség, amely célirányos munkában a befek-
tetett költségvetési és bankhitel-milliárdok többszörösen megtérülnek.
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Egyidejûleg a gazdasági diplomácia eszközeivel erôfeszítéseket kell
tenni a mezôgazdasági termékek külpiacokon – fôleg a volt szovjet
utódállamok területén – történô biztonságos és rentábilis elhelyezésé-
re. A földkérdés a magyarországi tôkés árutermelés kezdete óta megol-
datlan, így a halmozódó feszültségekkel – fôleg az utóbbi évek felgyor-
sult ágazati térvesztése és a vidéki lakosság rohamos elszegényedése mi-
att – az új kormány szembesül. Mindezen körülmények indokolják az
agrárium történelmi pályájának kritikus áttekintését, és az ágazati re-
organizáció rendszerszemléletû megközelítését.

A M AG Y A RO R S Z Á G I F Ö L D K É R D É S M E G O L D AT L A N S Á G Á N A K F Ô B B

T Ö RT É N E L M I A S PE K T U S A I

Magyarország termôhelyi és éghajlati adottságai kiválóak a mezôgazda-
sági termeléshez, amelybôl a vidéki lakosság megfelelô jövedelemhez
juttatása és az állami költségvetési bevételek növelése, párhuzamosan az
állami kiadások csökkentése egyaránt várható. Ebbôl adódó követel-
mény, hogy a földbirtok, a mezôgazdasági üzem és a közgazdasági felté-
telrendszere hatékony módon mûködjön. Az „ezeréves per”, hogy kié
legyen a föld, és az hatékonyan, kiszámítható jövedelmet elérve meg-
mûvelhetô legyen, a rendszerváltozás eddigi idôszakában sem rendezô-
dött megnyugtatóan. A földkérdés egyébként a magyarországi tôkés
árutermelés kezdete óta megoldatlan, és a 20. században is az maradt.  

Az 1945-47-es földreform során a juttatott föld minimuma 3 kataszt-
rális hold, maximuma 15 hold lehetett. Az átlagos juttatás 5,1 kat. hold
(2,9 hektár) volt, amely társadalmi csoportonként és vidékenként is
erôsen differenciálódott. A juttatás során igavonó állatokat és felszere-
léseket általában nem tudtak biztosítani, másrészt a volt nagybirtokok
gazdasági épületei, eszközei kihasználatlanok maradtak. Az új földbirto-
kos gazdák között rövidesen megindult a differenciálódás, amely az új-
gazdák elszegényedésével és földeladásával járt. A probléma társadalmi
vetületének gazdasági háttere: a földhöz juttatottak 17,1 százaléka gaz-
dasági cseléd, 40,7 százaléka föld nélküli mezôgazdasági munkás volt,
akik együttesen a kiosztott földterület 67,8 százalékát kapták meg. Ez az
új tulajdonosi réteg megfelelô szakértelem hiányában eleve kisebb esé-
lyekkel indult az önálló paraszti gazdálkodás irányába, mint a régi 5 hol-
das törpebirtokos társaik. 
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A földosztás életképtelen birtokai jó táptalajt teremtettek a szovjet
mintájú szövetkezetek szervezéséhez, bár egyértelmû, hogy a szövetke-
zetek erôltetett szervezése káros volt, melynek szovjet változatát Paul A.
Samuelson találóan nevezte a modern történelem egyik drámájának.
1953 nyarától 1955 tavaszáig a Nagy Imre nevével fémjelzett „új szakasz
politikájának” eredményeképpen mérsékelték a begyûjtési és adóterhe-
ket, a felhalmozódott hátralékokat elengedték, lehetôvé tették az erô-
szakosan szervezett szövetkezetek feloszlatását, a tagok kilépését. 1957-
tôl az MSZMP új agárpolitikája a korábbi szövetkezetesítés részleges kri-
tikáját jelentette. Eltörölték a kötelezô beszolgáltatást, és emelték a me-
zôgazdasági felvásárlási árakat. 1957-ben 1,3 millió egyéni gazdaságot
tartottak nyilván, az ország mezôgazdasági területének 52, szántóterü-
letének 71 százalékán gazdálkodtak, a keresô lakosság mintegy 50 szá-
zalékát foglalkoztatták. Az akkori birtokszerkezet legnagyobb hibája a
nagyfokú elaprózottságban rejlett. Az 1961-tôl meginduló újabb szövet-
kezetesítés hatására jelentôs földkoncentráció alakult ki. Az egy tsz-re
jutó közös földterület az 1961. évi 1016 hektárról 1463 hektárra nôtt
1967-re, míg az átlagos taglétszám az 1961. évi 265 fôrôl 337-re emelke-
dett, amely az 1970-es években a szövetkezetegyesítések révén tovább
folytatódott.  

Az 1990-es évek mezôgazdasági privatizációja az 1945-47-es állapo-
tokhoz való visszatérést célozta meg. A kárpótlási és vagyonnevesítési
folyamatok során a jól prosperáló szövetkezetek és állami gazdaságok
is megszûntek. A kialakuló birtokok döntô hányada pedig az elmúlt
20 évben sem kormányzati beavatkozással, sem pedig vállalkozói erô-
feszítésekkel nem védhetô meg a tôkés koncentrációtól. Így a jelenle-
gi folyamatok és a körülmények változatlansága esetén elkerülhetet-
len a visszatérés azokhoz az üzemméretekhez, amelyeket a szövetkeze-
ti és állami gazdasági szektor uralt az 1980-as évek végéig. Ennek a fo-
lyamatnak áldozatul esnek azok a parasztok, akik csak a földmûvelés-
bôl tudtak volna, illetve tudnának megélni. Lényegében ugyanazon
folyamat lejátszódásának vagyunk tanúi, mint az 1945-47-es földosztást
követôen. A gazdaságtalanná tett mezôgazdasági birtokot 50 évvel ez-
elôtt a szocialista típusú mezôgazdasági üzemszervezet, most pedig a
tôkés típusú birtokkoncentráció szívja magába. Mindkét esetben a vi-
déki mezôgazdasági népesség létszámának drasztikus csökkenése kö-
vetkezik be. Különbség, hogy a napjainkban felerôsödô mezôgazdasá-
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gi térvesztés során az ágazatból kikerülô népességnek már nincs alter-
natív elhelyezkedési lehetôsége (ipar), ellentétben az 50 évvel ezelôt-
ti állapotokkal, így az ágazat termelési és foglalkoztatási visszaesése
össztársadalmi szinten nettó deficitet jelent.

A magyar mezôgazdaság évszázadokon át húzódó sikertelen, nem
kellô hatékonyságú földbirtok-átalakítási intézkedései a magyar mezô-
gazdaság folyamatos leértékelôdéséhez, sôt mára már a belsô élelmi-
szer-ellátási képesség elvesztéséhez vezet, amely a falusi társadalom tö-
meges munkanélküliségével
és elszegényedésével jár. A
mezôgazdasági termelés bio-
lógiai, éghajlati adottságai no-
ha továbbra is kiválóak, a pa-
raszti szorgalmat azonban az
ágazati, illetve az ágazatot öve-
zô közgazdasági feltételrendszer megoldatlansága jelenleg is ellehetet-
leníti. A két évtizede tartó ágazati térvesztés a földbirtokviszonyok ésszerûsítése,
a termelés racionalizálása, de fôleg a mezôgazdasági vertikum újjászervezése nél-
kül elképzelhetetlen. A magyar agrárium rohamosan romló helyzetének
politikai vetülete, hogy a mezôgazdaság új szerves pályára állítása nélkül
a 2010 tavaszától kormányzó erô a vidéki lakosság támogatását rövid idô
alatt elveszítheti. A mezôgazdasági termelés sikertelen átformálása ese-
tén az ágazat termelése, népességmegtartó ereje tovább csökken, amely
az elmúlt évszázadokban tapasztalt kedvezôtlen, halmozódó gazdasági
és társadalmi jelenségek folyamattá alakulását felgyorsítja, amivel az el-
vándorlás, szélsôséges politikai és gazdasági kezdeményezések a mezô-
gazdaság és a vidéki lakosság terhére fokozódhatnak.

AZ 1990-E S É V E K B E N V É G R E H A J TOT T

M E Z Ô G A Z D A S Á G I P R I VAT I Z Á C I Ó F Ô B B J E L L E M Z Ô I

Az 1990-es évek mezôgazdasági privatizációja megzavarta a termelés vi-
szonylag eredményes nagyüzemi rendszerét, bár egyértelmû, hogy az
1980-as évekre az agrárium belsô erôforrás-tartalékai már kimerülôben
voltak. A nagyüzemi magyar mezôgazdaság az 1970-es évek második fe-
létôl az 1980-as évek elejéig az amerikai farmok hatékonyságával veteke-
dett. Az átalakítás azonban beláthatatlan következményeket okozott, ré-
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gi sebeket tépett fel és újakat is okozott. A magyar mezôgazdaság újon-
nan kialakult üzemszervezeti formái és az ágazatot övezô közgazdasági
feltételrendszer következtében az ágazat nem képes az ország belsô élel-
miszer-ellátására sem, jóllehet az 1980-as évek közepéig a 3 milliárd dol-
láros külkereskedelmi értéktöbbletébôl a külföldi hitelek adósságszol-
gálatának teljesítése is biztosítható volt. A hagyományos mezôgazdasági tér-
ségek tartós területi és szakmai zárványokká, válsággócokká váltak, ahol a mun-
kanélküliség és a vele együtt járó szociális problémák állandósultak (Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád,
Bács-Kiskun megyék). A volt mezôgazdasági népesség részére rendsze-
resen kifizetett szociális segélyek, önkormányzati támogatások, külföld-
ön elôállított élelmiszerek megvásárlására fordítódnak, miközben a ha-
zai földek egyre nagyobb hányada megmûveletlen, illetve az elvárható
jövedelem-, tartós termelési szint és minôség elôállítására nem képes.
Magyarország a földbirtokszerkezetének 1990-es években történô átala-
kítása során ahhoz az 1945-47-es földosztás utáni állapothoz tért vissza,
amely 50 évvel ezelôtt is fenntarthatatlan volt, jobbára a közgazdasági
feltételrendszer hiánya miatt.

A termôföld-privatizáció az ország termôterületének háromnegyedét
érintette. A részaránytulajdon-kiadás körében kiadott területek átlagos
mérete 1,9 hektár, ami nem elég az életképes gazdaság fenntartására. A
kárpótlási földalap együttes nagysága 2,1 millió hektár volt, amely 39
millió aranykoronát és 1 millió földrészletet jelentett. A tulajdonhoz ju-
tott személyek száma 760 ezer fô, ami azt jelenti, hogy egy tulajdonosra
mindössze 2,8 hektár kárpótlási föld jutott. Ez ugyan közel másfélszere-
se a részarány-tulajdonú földek átlagos méretének, jó megélhetést biz-
tosító gazdálkodás mégsem folyhat rajtuk.

A privatizációs és kárpótlási folyamat még az eredeti (1947-es) álla-
pothoz képest is aránytalanul megnövelte a potenciális tulajdonosok
számát, hiszen az a kárpótlásra jogosultak egyenes ági örököseit is tulaj-
donhoz juttatta. A kárpótlásra jogosultak földtulajdonra bejelentett igé-
nye lényegesen meghaladta a kárpótlásra kijelölt területek méretét, és
a „mindenkinek jusson” elv tovább aprózta a birtokstruktúrát. A tulaj-
don elaprózódását növelte, hogy a föld aranykoronánkénti ára kezdet-
ben 500 Ft/AK volt, de késôbb, a kárpótlásra kijelölt földalap fogyásá-
val több ezer forintra nôtt. A tulajdonosok sok esetben szétszórtan,
több parcellában kapták vissza a földjeiket, amelyek 20-30 AK értékben
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mintegy 1-1,5 hektár átlagterületet jelentettek, melyek gazdaságilag,
birtokméret szempontjából életképtelenek. A földtulajdonosok zöme
egyáltalán nem kötôdik a mezôgazdasághoz. Az átalakulás során a föld-
tulajdon és a termelôeszköz-tulajdon kettévált. Ez a kettôsség a legna-
gyobb problémát a földtulajdon nélkül maradt állattartó telepeknek je-
lenti.

A földprivatizációt követôen egy birtoktest átlagos mérete 2,3 hektár,
amely ültetvény vagy intenzív kertészet kivételével nem nyújt fedezetet
egy család biztonságos megélhetéséhez. A kisméretû földrészletek ked-
vezôtlen hatását még fokozza, hogy tulajdonosonként nem egy tagban,
hanem az adott település határában több helyen, vagy a tulajdonos la-
kóhelyétôl távol, más helység határában elszórtan helyezkednek el.
Ezen körülmények óhatatlanul felvetik a birtokrendezés szükségessé-
gét, amely a gazdasági fontosság alapján a külterületeket érinti. A föld-
tulajdon túlzott tagoltsága jelenik meg az ingatlanok igen magas, 7,5
milliós számában, amely a tulajdon osztódása miatt folyamatosan emel-
kedik. Nagyobb városok környékén, agglomerációs térségekben külö-
nösen égetô a probléma, hiszen a nadrágszíjparcellák tulajdonosai az
ingatlanjaikkal nem tudnak mit kezdeni. Földmûvelésre, beépítésre
ezek a telkek igen nagy számban alkalmatlanok.

A J E L E N L E G I M AG Y A RO R S Z Á G I F Ö L D-  É S B I RTO K S T RU K T Ú R A

F E S Z Ü LTS É G E I ,  V Á R H AT Ó K Ö V E T K E Z M É N Y E I

Az elaprózott birtokszerkezeten a gazdálkodás megfelelô állami támo-
gatás és az állam hathatós gazdaságszervezô funkciója nélkül lehetetlen.
A vetetlen szántóterület 1990-2003 között másfélszeresére nôtt, amely
több mint 100 ezer hektár kiesését jelentette a termelésbôl. Az elmúlt 8
év agrárpolitikája a parlagon lévô földek területét becslések szerint 300 ezer hektár-
ra emelte.

A kilencvenes évek változásai jelentôsen átrendezték a gazdálkodás
különbözô formáihoz kötôdô földhasználat arányait. A változások ered-
ményeként 2002-re az egyéni gazdálkodók földhasználata már a termô-
terület 55 százalékán volt jellemzô, szemben az 1990. évi 14 százalékkal.
Elmondható ugyanakkor, hogy az egyéni gazdaságoknál mérethaté-
konysági problémák vannak, és hiányzik az optimális közgazdasági fel-
tételrendszer. Szembeötlô a mezôgazdasági vállalatok, gazdasági társa-
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ságok növekvô földhasználati aránya, amely az 1990. évi 26 százalékról
37 százalékra emelkedett 2003-ra. Hátterében a földjeiket megmûvelni
nem tudó, így azokat bérbe adó egyéni gazdák számának növekedése,
termelésfeladása áll. A szövetkezetek földhasználati aránya az 1990. évi
60 százalékról 8 százalékra szorult vissza közel másfél évtized alatt.

A kialakult, elaprózott birtokszerkezet tarthatatlanságát, és továbbra
is a nagyüzemi rendszerhez méretezett állami agrárpolitikát és banki
hozzáállást még jobban visszatükrözi, hogy a gazdasági szervezetek
(többségükben a korábbi nagyüzemek jogutódai) számának szinte el-
hanyagolható hányadához (0,9 százalék) a földhasználat közel 60 száza-
léka társul. A gazdaságok döntô többségét kitevô (99,1 százalék) egyéni
gazdaságok pedig a terület fennmaradó 40 százalékát mûvelik. Az átla-
gos üzemméret a gazdasági szervezeteknél 504 hektár, míg egyéni gaz-
daságoknál 3,3 hektár.  Ha csak az egyéni gazdaságok birtokméreteire
fókuszálunk, az összes egyéni gazdaság 72 százaléka 1 hektárnál kisebb
területû vagy egyáltalán nem használ földterületet (állattenyésztô, szol-
gáltatást végzô gazdák). Sôt, az 5 hektárig terjedô egyéni gazdaságok
számával is kiegészítve, elmondható, hogy az egyéni formában termelô
gazdálkodók 90 százalékának nincsen 5 hektárnál nagyobb birtoka. Az
egyéni gazdaságok 958 ezres népes táborából 60 százalék csak saját fo-
gyasztásra, azaz önellátásra termel. Adódik, hogy az ország biztonságos,
kiszámítható élelmiszer-ellátása az ún. felesleget értékesítô egyéni gaz-
daságokkal – 301482 gazdaság –, illetve a fôként értékesítésre termelô,
szolgáltatást végzô 78506 egyéni gazdasággal nem biztosítható. Ugyan-
akkor megfigyelhetô az árutermelô, (nagyjából) életképes kategóriájú
gazdaságok számarányának lassú, emelkedô tendenciája (2000-2003 kö-
zött a számarányuk 8 százalékról 11,6 százalékra emelkedett). A mezô-
gazdasági vállalkozásoknál az eltartóképességtôl a versenyképesség felé
haladva egyre szûkül az életképes gazdaságok száma és aránya. 

A Szocialista Párt mezôgazdasági politikája által preferált tôkés típu-
sú birtokkoncentráció idôszakára egyértelmûen kimutatható, hogy a ki-
sebb birtokok felvásárlásával létrejövô nagybirtokok arányaiban és ténylegesen is
kevesebb munkaerôt foglakoztatnak. Az 1-5 hektáros egyéni gazdaság méret
esetében az átlagos alkalmazotti létszám 1,9 fô birtokonként. Ugyanak-
kor az 50-100 hektár közötti birtokméretnél 2,3 fô, 100-300 hektárosok-
nál 2,4 fô, a 300 hektár feletti egyéni gazdaságoknál pedig 2,2 fô. A csa-
ládi munkaerô foglalkoztatása a birtokméretek növekedésével fordított
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arányban és exponenciálisan csökken. Az 1-5 hektáros birokméretnél
átlagban a családi munkaerô részvételi aránya 18,3 százalék, míg az 50-
100 hektáros gazdasági méretnél már csak 0,9 százalék. 300 hektár fö-
lött statisztikailag pedig már nem is mérhetô a családi munkaerô rész-
vétele a termelésben.

A magyar mezôgazdaságban lejátszódó tôkés koncentráció jelenlegi formája a
vidéki agrárnépesség megélhetését veszélyezteti, hiszen a kisebb egyéni birto-
kok megszûnése, a termelés feladása teljes munkanélküliséget, átfogó
területi és ágazati zárványba kerülést jelent.

Hangsúlyozni szükséges, hogy az 50 hektár feletti gazdaságok haté-
kony, jövedelmezô árutermelése is csak a nemzeti és uniós támogatási
szubvenciók segítségével lehetséges. A támogatási rendszerek, pályáza-
tok csak a nagyobb gazdasági méretet preferálják. Önmagukban csak a
saját bevételeikbôl ezek a gazdaságok is képtelenek lennének fennma-
radni. A banki hitelhez jutás esélyei, és az államilag garantált mezôgaz-
dasági hitelek is csak a tôkés koncentráció elvárt mértékét elérô gazda-
ságokra vonatkoznak. A jelenlegi magyar gazdaságpolitika következmé-
nye, vagyis a posztindusztriális korszakban felszabaduló agrárnépesség
már nem kezelhetô a pre-indusztriális korszakban alkalmazott eszkö-
zökkel. A kevésbé szakképzett munkaerôt igénylô ipari ágazatok is in-
kább munkaerôt adnak le, mint munkaerôt vennének fel. A magyar
mezôgazdaság népességmegtartó erejének romlása, önálló birtokainak
csökkenése inkább egy nyers észak-amerikai, mintsem egy szerves pályát
követô nyugat-európai tendenciához hasonítható. Az Egyesült Államok-
ban 1910-rôl 1989-re az önálló farmok száma 66 százalékkal csökkent,
az átlagos birtokméret viszont a 3,3-szeresére emelkedett. A 80 év alatt
lejátszódó folyamat következtében az Egyesült Államokban az agárné-
pesség jelenleg a társadalom alig 1 százalékát alkotja.

A kedvezôtlen magyar birtok- és földmûvelési viszonyok kihatnak a
mezôgazdasághoz kötôdô népesség létszámára. 1991 és 2003 között a
mezôgazdasághoz különbözô céllal kötôdô népesség aránya a felére
csökkent. Mezôgazdasági termeléssel 2003-ban a (15 éven felüli) népes-
ség 15,9 százaléka (1,3 millió fô) foglalkozott. Arányuk 1991-ben még
32,8 százalék (2,7 millió fô) volt, vagyis 12 év alatt 1,4 millió fô mezô-
gazdasági termeléshez való kötôdése szûnt meg. Becslésem szerint a
mezôgazdasági termeléssel aktívan foglalkozók aránya napjainkban
már nem több mint 1 millió ember, azaz a rendszerváltozás 20 éve alatt

35

Polgári Szemle · 6. évfolyam 2. szám

Marc  3/24/10  12:16 PM  Page 35



közel 2 millió ember, az 1990-es változásokkor még mezôgazdasági ter-
meléssel foglalkozók kétharmada kényszerült feladni a mezôgazdasági
tevékenységét.

Hasonló mértékû a létszámukban lényegesen kisebb mezôgazdasági
foglalkoztatottak ágazatból való kikerülése is. Foglalkoztatási részesedé-
sük az 1992-ben mért 11,4 százalékhoz képest 2003-ban már csak 5,5
százalékot képviselt. A létszámcsökkenés következményeként a mezô-
gazdaságban 2004-ben mindössze 205 ezer fô dolgozott fôfoglalkozású
munkaerôként, 5 százalékkal kevesebb, mint 2003-ban. Ezzel szemben
2003-2004 között a foglalkoztatottság nemzetgazdasági szinten alig vál-
tozott, a csökkenés mértéke országos szinten még az 1 százalékot sem
érte el. A foglalkoztatottak nemzetgazdaság egészében mért csökkené-
sének 48 százaléka a mezôgazdaságból került ki, jelezve az ágazat
eltartóképességének rohamos gyengülését. A 2005. évi adatok szerint a
mezôgazdasági munkaerô további 5,4 százalékkal (10900 fôvel) csök-
kent az elôzô évhez viszonyítva (194 ezer fô a 2005. év végi létszám). Az
elmúlt 5 év adataira is vetítve (minimum) az eddigi csökkenés mérté-
két, az ágazatban foglalkoztattak létszáma mintegy 150 ezer fôre tehe-
tô, vagyis 270 ezer fôvel (kétharmad aránnyal) kevesebb, mint 20 évvel
korábban.

A mezôgazdasági foglalkoztatottság arányai az egyes régiókban elté-
rôek, amelyek a problémák eltérô súlyát jelzik, és egyidejûleg a válság-
kezelés felgyorsítását igénylik. A dél-alföldi régió mezôgazdasági mun-
kaerô lekötése az országos átlag kétszeresét teszi ki. Ezt követik a Dél-
Dunántúl megyéi (9,4 százalékkal), harmadikként pedig az Észak-
Alföld következik (7,9 százalékkal). A többi régióban a mezôgazdasági
foglalkoztatás mértéke az országos átlag (5,5 százalék) körüli. A két al-
földi régióban és Észak-Magyarországon él a mezôgazdasággal foglalko-
zó népesség 59 százaléka. A „felszabaduló” mezôgazdasági népesség al-
ternatív foglalkoztatására a jelenleg követett gazdaságpolitika keretei-
ben nincs más megoldás.

A mezôgazdaság nemzetgazdasági térvesztése a szocialista kormány alatt fel-
gyorsult. 2004-rôl 2007-re az ágazat beruházási hányada (a nemzetgazda-
sági egészbôl) 4,3 százalékról 3,7 százalékra zuhant, a foglalkoztatási
arány pedig 5,3 százalékról 4,7 százalékra, GDP-hozzájárulása 4,1 száza-
lékról 3,6 százalékra mérséklôdött. A jelenlegi gazdasági válság követ-
keztében elôálló szerényebb kiviteli és belsô fogyasztási kereslet a mezô-
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gazdaság termelési szintjét, jövedelmezôségét, foglalkoztatásban betöl-
tött szerepét tovább mérsékli.

A magyar gyakorlattal ellentétben az EU15 átlagában az 50 hektár fe-
letti gazdaságok 9 százalékos arányához a megmûvelt terület 63 százalé-
ka tartozik, amely a jövedelmezô termelésre, a népesség megtartására,
a közgazdasági feltételrendszer kedvezôségével kiegészítve, nagyobb
esélyt biztosít a hazainál.

A mezôgazdaság privatizációját
követô birtokadatok elemzéséhez
1990-2005 idôszakra állnak rendel-
kezésre auditált, megbízható statisz-
tikai számok. Az említett 15 év idôso-
ra, trenddé való összeállása a mezô-
gazdasági lakosság birtokvesztését, a
termelés feladásának növekedését, egyidejûleg a vidéki lakosság hanyat-
lását egyértelmûen valószínûsítik napjainkra is, sôt az elmúlt 8 év szoci-
alista agrárpolitikája az 1990-2005-ös bázistrend alapján leszûrhetô kö-
vetkeztetéseket csak súlyosbítja. A helyzet konszolidálása így a mezôgaz-
dasági vertikum újraszervezése nélkül elképzelhetetlen.

A S Z É T E S E T T É L E L M I S Z E R-V E RT I K U M

A privatizációs és kárpótlási folyamatok hatására kialakult ésszerûtlen
birtokszerkezet problémáit tovább növelte az élelmiszeripar privatizáci-
ója. Az alapanyag-termelôk biztonsága igen nagymértékben függ a fel-
vásárolt mennyiségtôl és a felvásárlási áraktól, vagyis az élelmiszer-fel-
dolgozók üzletpolitikájától. Kutatásokkal igazolható, hogy az élelmi-
szeripar privatizációja idôrendileg a szakágak vagyonarányos nyereség
rangsora szerint történt. A legkedvezôbb jövedelmezôségi pozíciókat és
stabil fogyasztói igényeket birtokló ágazatok kerültek elsô körben priva-
tizációra: dohányipar, élelmiszer nagy- és kiskereskedelem, növényolaji-
par, édesipar, ásványvíz- és üdítôital-gyártás, söripar, illetve a sütôipar,
majd következett a középharmadban helyet foglaló malomipar, tejipar,
cukoripar és húsipar privatizációja. Az élelmiszeripar és az élelmiszer-
kereskedelem privatizációján keresztül külföldi multinacionális élelmi-
szer-ipari cégek kerültek monopol, azaz irányító, befolyásoló és jövede-
lem lecsapolási pozícióba a magyar alapanyag-termelôkkel szembe. Az
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élelmiszeripar privatizációja egy idô után sok esetben a gyár bezárásá-
val, ennek következtében az alapanyag-termelô körzetek ellehetetlenü-
lésével járt (lásd cukorrépa-cukorgyárak, húsipar, konzervgyárak, tej-
ipar). A magyar élelmiszeripar által feldolgozott termékek helyébe a
nyugati konkurencia termékei jöttek be, sôt a magyar élelmiszeripar ál-
tal lefedett nyugati, kelet-európai, távol-keleti piacokat is az egykori
konkurencia gyárai, illetve alapanyag-termelôi látják el. Az alapanyag-
termelés, -felvásárlás, élelmiszer-feldolgozás, élelmiszer-kereskedelem
az Osztrák-Magyar Monarchia idején kialakult, a két világháború kö-
zött, illetve a szocialista tervgazdaság alatt is átmentett vertikuma meg-
szûnt, felbomlott. Így a magyar mezôgazdaságialapanyag-termelô kapa-
citás nagyobb része is fölöslegessé vált, cukorrépa, repce, gabona-elôál-
lítás, lábas jószágtartás stb. területén. Ez a körülmény a parasztságot de-
moralizálja, földhöz való kötôdése gyengül, hiszen munkája fölösleges-
sé vált, így megnô a munkanélküliség mind az alapanyag-termelés,
mind a feldolgozás szintjén. A vidéki lakosság alternatív foglalkoztatásá-
ra a mezôgazdaságon kívül már nincs esély. Az állami és önkormányza-
ti rendszeren keresztül juttatott apadó szociális segélyekbôl szlovák, né-
metalföldi tejet, dán húst, chilei bort, nagykôrösi konzerv helyett dán
konzervet vásárolnak a szociálisan segélyezettek, akár a városokban,
akár a vidéken élô volt mezôgazdasági termelôk is. A föld és a mezôgazda-
sági feldolgozók nem körültekintô privatizációjával az ország belsô élelmiszer-el-
látása, élelmiszer-biztonsága megingott. Nemzetgazdasági szempontból is
kedvezôtlen, hogy olyan alapvetô létszükségleti termékekbôl, amelyek
elôállításához megvannak a természeti adottságaink és a parasztságban
a termelési hajlandóság, mégis importra szorulunk, ezzel a devizaki-
áramlás, az ország fizetési mérlege romlik. A magyar szociális ellátó-
rendszer a magyar lakosságnak biztosított segélyekkel végsô soron a
dán, szlovák, német termelôket támogatja.

AZ É L E L M I S Z E R-V E RT I K U M Ú J J Á S Z E RV E Z É S É N E K

F Ô B B S T R AT É G I A I K É R D É S E I

A magyar mezôgazdaság jelenlegi helyzete és jövôje nem választható el
az ország makrogazdasági politikájától és a költségvetési pozícióktól. Az
ágazat kiváló termôhelyi adottságai alapján, illetve a külföldi tôkebefek-
tetésekre (összeszerelô üzem jellegre) épülô gazdasági szerkezet meg-
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roppanása és a válság utáni várható alacsonyabb reprodukciója miatt a
mezôgazdaság szerepe felértékelôdik. Az ágazat középtávú (3-5 év) fej-
lesztési pályáján indokolt a felbomlott vertikumok újjászervezése, az alapanyag-
termelôi bázisok megerôsítése. Az agrárágazat kibocsátásának növelése ré-
vén mérséklôdhet az élelmiszer-behozatal, javulhat a külkereskedelmi
és fizetési mérlegek egyenlege, így a belsô erôforrásokra koncentráló
agrárium a fiskális pozíciók konszolidálásához is hozzájárulhat, miáltal
a foglalkoztatás újra emelkedik, a szociálisan segélyezettek köre pedig
csökken.

ad 1. Célszerû a külföldi befektetôk által megvásárolt, majd leállított
feldolgozók állami segítséggel történô újraindítása, tulajdonosi struktú-
ráikban a hazai termelôi oldal szerepének növelése államilag garantált
bankhitelekbôl, illetve a közvetlen állami tulajdonszerzésen keresztül a
pozíciók erôsítése.

ad 2. A magyar agrárium átalakítása során az ágazat szociális feszült-
ségeket enyhítô direkt szerepe is elôtérbe kerül, hiszen a költségvetési
transzferek bekorlátozott jellege miatt a szociális segélyezés az eddigi
(pénzbeli) formában nagy valószínûséggel nem lesz tartható.  A szociá-
lis földosztás és egy államilag támogatott termelési-belsô ellátási konst-
rukció a megoldás, ahol a korábbi pénzbeli szociális segélyt élelmiszer,
vagyis természetben adott juttatások (tej, hús, kenyér, konzerv), illetve
az élelmiszer-elôállításhoz szükséges eszközök állami biztosítása váltja
fel (földterület, az induláshoz vetômagvak, növényvédô szerek). A szo-
ciális földek kiosztása és a rajtuk folytatott termelés elégséges lehet a
hátrányos helyzetû családok élelmiszer-szükségletének elôállításához, a
reálértékben egyre kevesebbet érô szociális juttatás kompenzálásához.
A szociális földosztáshoz állami tartalékföldek, illetve a közel 300 ezer
hektár parlagon lévô szántóterület elégséges alap.

ad 3. Az agrárágazat újjászervezésének legfontosabb területe az új tí-
pusú élelmiszer-vertikumok létrehozása. Indulásként az alföldi és dél-
dunántúli térségekben a legégetôbb a szétaprózódott, de már 20 éve
hanyatló kisbirtokok tulajdonosainak, használóinak állami eszközökkel
történô megsegítése, földmûvelésben való megtartása. A használatuk-
ban álló földeken integrált termelést folytatók terményeinek felvásárlá-
sára helyi élelmiszer-feldolgozókat célszerû létrehozni állami források-
ból és a felvásárlást államilag garantált árakon megoldani. A feldolgo-
zóban a termékek feldolgozásra kerülnek, és ugyancsak államilag támo-
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gatott, szervezett kereskedelmi hálózaton (szociális bolthálózat, disz-
kontok) eljuthatnak a fogyasztókhoz. Az integrált alapanyag-termelés-
ben részt vevôk a föld tulajdonjogát vagy használati jogát megtartják, a
feldolgozóval a termelés koordinálása érdekében termelési szerzôdést
köthetnek. Azon alapanyag-termelôk, akik az integrációban részt vesz-
nek, garantált felvásárlási árakat és igény esetén az élelmiszer-feldolgo-
zóban, vagy annak kereskedelmi hálózatában foglalkoztatási lehetôsé-
get kapnak. Az integráció 2., illetve 3. lépcsôjében részt vevôk (terme-
lôk és további foglalkoztatottak) a vertikum bevételeibôl munkajövedel-
met (pénz és természetbeni formában) kapnak, amelyet az állami költ-
ségvetés a mindenkori minimálbér erejéig kiegészít, ha a munkajövede-
lem biztosítása nehézségekbe ütközik. Az új típusú vertikumok töreked-
nek arra, hogy termékeik jó minôségûek, fogyasztók által is preferáltak
legyenek, tehát a versenyképes gazdálkodásra törekszenek. Indokolt ar-
ra fokozottan ügyelni, hogy a bejáratott külföldi élelmiszerek helyett a
fogyasztók fokozatosan a hazai élelmiszer-vertikumban elôállított ter-
mékeket vásárolják, így egy hatékony, a versenyszabályokat nem sértô
agrármarketing-stratégia kialakítása elengedhetetlen. A jelenlegi költ-
ségvetési helyzet súlyosságából kifolyólag az élelmiszer-vertikumok újjá-
szervezése fokozatosan, a korábbi vezértermékek köré vontan történhet
az alábbi területeken:

Élelmiszer-vertikumok (termelés-felvásárlás-feldolgozás-értékesítés)
1. tej
2. hús (sertés, marha, szárnyasok)
3. zöldség-gyümölcs
4. szôlô
5. gabona
ad 4. Azokban a térségekben ahol az élelmiszer-vertikumok létrejön-

nek, a térség szociálisan segélyezettjei a szociális juttatások minél na-
gyobb hányadát élelmiszerben levásárolhatják az élelmiszer-vertikumok
szerves részét képezô kereskedelmi egységekben. A belsô fogyasztás ser-
kentéséhez, a bolthálózatban történô vásárláshoz az állami költségvetés
további forrásokat biztosíthat a szlovák, dán, német mezôgazdasági
dömpingárak letöréséhez.

ad 5. A magyar gazdasági diplomácia fôleg Kelet- és Dél-Európa irá-
nyába elindított piacszerzô offenzívája a Magyarországon elôállított me-
zôgazdasági többlettermékek biztonságos piaci elhelyezését segítheti. El-
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sôdleges célországok: Ukrajna, Oroszország, volt szovjet tagköztársaság-
ok (külsô piaci felvétel). A magyar mezôgazdasági áruk Kelet-Európába
való kijutását a kormány költségvetési, gazdaságdiplomáciai és szervezé-
si munkával segíti. A késôbbiekben kiváló megoldás lehet komplett „me-
zôgazdasági gyárak” exportálása is Oroszországba, illetve a volt szovjet
tagköztársaságokba, ahol a licencet (pl. tejtermelô tehenészeti telep
technológiája), a gépeket, a betanító munkaerôt, a feldolgozó-ipari hát-
teret Magyarországról visszük ki. A
hazai agráregyetemek alig 50 száza-
lékos hallgatói és 100 százalékos
oktatói feltöltöttségét ismerve a
volt szovjet tagköztársaságokból
hallgatók fogadására is lehetôség
kínálkozik. Ezzel a komplett tech-
nológia-tudás transzferrel egy új világgazdasági környezetben, piaci vi-
szonyok között a magyar-kelet-európai gazdasági kapcsolatok újjáépítése
elindulhat. A magyar mezôgazdaság külpiaci integrációja révén az ága-
zat külkereskedelmi többlete és az orosz relációból érkezô – és számunk-
ra még hosszú idôre nélkülözhetetlen – szénhidrogén-származékok biz-
tonságos behozatala, ellenértéke jól kiegyenlítheti egymást. Az agárága-
zat még úgynevezett puha, de néhány évtizeden belül az olaj szintjére
felértékelôdô termékei az ún. kemény kategóriába tartozó olaj-földgáz
szállítmányok biztonságos értékfedezetét adhatják. A mezôgazdasági ter-
mék-olaj barterlánc kiépítését (visszaállítását) célszerû minél rövidebb
idô alatt megszervezni.

ad 6. A magyar központi költségvetés az élelmiszer-vertikumok létre-
jöttét betervezett forrásokkal segíti, a mezôgazdasági ágazati fôösszegen
belül, további garanciatételekkel a költségvetés terhére. Az élelmiszer-
vertikum újraszervezése során a nemzeti költségvetés és az EU közötti
idôbeni egyeztetések végrehajtása, sôt az ez irányú EU-támogatások
megpályázása és lehívása a program sikerét növelheti.

ad 7. Az élelmiszer-vertikum pénzintézeti oldalának megszervezése,
fôleg az ágazat sajátosságaihoz, megtérülési viszonyaihoz illeszkedô hos-
szabb lejáratú hitelek biztosításának megoldása, és ezen a területen (is)
a hatékony állami közremûködés elengedhetetlen. Az FHB és az OTP
hitelexpanziója a létrejövô vertikumok tartós forgóalap feltöltését és be-
ruházásaik elindítását jól szolgálhatja, az állami költségvetés által garan-

41

Polgári Szemle · 6. évfolyam 2. szám

A mezôgazdasági termék-olaj

barterlánc kiépítését ... cél-

szerû ... megszervezni.

Marc  3/24/10  12:16 PM  Page 41



tált hitelek formájában. A helyi takarékszövetkezetek – kisebb tôkeere-
jükbôl és bankhálózatuk vidékre való kiterjedtségébôl kifolyólag – a ver-
tikumok forgóeszköz-hitelezését, számlavezetését jó eséllyel és haté-
konysággal bonyolíthatják.

A konstrukció költségvetési forrásigénye jelentôs, de még mindig ol-
csóbb és társadalmi feszültségeket enyhítô, mintha a régi rendszer ma-
rad, azaz az eddigi szisztéma szerinti apadó reálértékû szociális segélyek
külföldi élelmiszerek megvásárlására fordítódnak, romlik az ország fize-
tési mérlege (egyidejûleg a forint stabilitása), a hazai termelôk tömege-
sen mennek tönkre, illetve a vidéki térségekben a munkanélküliség és
a vele együtt járó szociális robbanás veszélye fokozódik. Az új élelmi-
szer-vertikumok létrehozása a termelôi és a hazai vállalkozói tôke mel-
lett fôleg állami, költségvetési forrásokat foglal magába. A mezôgazda-
ságialapanyag-termelôk a birtokukban, illetve használatukban lévô föl-
dek tulajdonjogát nem apportálják, de szerzôdésileg kötelezettséget
vállalnak a vertikumok által integrált termelés megvalósítására. Mind-
ezek alapján jogosultak lesznek a garantált felvásárlási árakra, a feldol-
gozókban, kereskedelmi hálózatban munkaviszonyt eredményezô jogvi-
szony létesítésére.

AZ É L E L M I S Z E R-V E RT I K U M Ú J J Á S Z E RV E Z É S É N E K

P O L I T I K A I A S PE K T U S A I

Az élelmiszer-vertikum újjászervezésével a vidéki polgárosodás és az Eu-
rópa-szerte ezzel párosuló jobboldali értékrend tartós megerôsödése
várható.

A felvázolt koncepció a mezôgazdaság fejlesztésének komplex, és a
jelenlegi gazdasági helyzetben az elsôdleges problémákra fókuszáló esz-
közrendszerét tartalmazza. Ennek jegyében a mezôgazdaság átszervezé-
sének tôkés (valójában a szocialista mezôgazdasági politika elônyeit ki-
használó) útját, azaz a 100 hektár feletti tôkés birtokok gyors (vagyis
nem szerves fejlôdési pályát követô) tömeges terjedésének kíván gátat
vetni az élelmiszer-vertikumokra építô koncepció. Számszakilag is iga-
zolt, hogy az eddigi földbirtok-politika a mezôgazdasági foglalkoztatást
nem segíti, sôt a vidék további elnéptelenedéséhez vezet. A mezôgazda-
sági termelés alternatív útjait (amerikai minták alapján a minimum
tillage, part time farming, környezet- és tájkímélô mezôgazdaság,
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biotermelés) a jelen koncepció nem veti el, sôt kifejezetten elônyösnek
tartja egy azonnali ágazati konszolidációt követôen. Ám a több százezer
vidéki munkanélküli újra foglalkoztatására, az évente 100 ezer új mun-
kahelyet teremtô gazdaságpolitikai program megteremtéséhez egy átfo-
gó, gyors eredményeket hozó, és nem a részletekben elveszô (jelen
problémák súlyához mérten egyébként nem átfogó) alternatív progra-
mok tömkelegére van szükség. A kormányváltás után húst, tejet, gabo-
nát kell termelni, elsô körben, majd ezt kell fogyasztásra alkalmassá ten-
ni, a fogyasztókhoz egy hazai kereskedelmi hálózaton keresztül eljuttat-
ni. A tájkímélô mezôgazdaság kialakítása és más minôségi agrártechno-
lógiák meghonosítása az elsôdleges és elengedhetetlen ágazati refor-
mok után jó esélyekkel válhat sikeressé, és tovább erôsítheti a hatékon-
nyá váló, minôségi agrártermelést.

A politikai csatározások hatására végrehajtott alapanyag-termelés és -
feldolgozás átalakításának fô vesztese a magyar parasztság, közvetetten pe-
dig az egész nemzetgazdaság. A komplex élelmiszer-vertikumok felépíté-
sével azonban jó esély kínálkozik az ágazati reorganizációra, illetve a me-
zôgazdasági népesség (klasszikus kisgazda réteg) hagyományosan jobbol-
dali, polgári értékekhez való kötôdésének erôsítésére. A vidéki lakosság
polgárosodásának egyetlen útja: a termelés fenntartásában motivált évszá-
zados hagyományok alapján a termelésbe történô újraintegrálás, a jöve-
delmezôséget biztosító közgazdasági feltételrendszer megteremtésén ke-
resztül. Sôt, a vidéki lakosság tartós, szélesebb vetületû jobboldali kötôdé-
se növelhetô, hiszen a koncepció a vidéki lakosság lecsúszó részének álla-
mi eszközökkel történô támogatását, továbbá jelenleg a fejlôdés és fejlô-
désképtelenség határán vegetáló közepes méretû gazdaságok tulajdonosa-
inak polgárosodását célozza, miáltal stabil munkához, megélhetéshez jut-
tat, és a meglévô tulajdonosi pozícióiban megerôsíti a gazdákat.
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