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Bevezetı 
 

Rövid bevezetım célja, hogy magyarázatot adjak arra a kérdésre, miért is 

választottam TDK dolgozatom témájául a mezıgazdaság egy speciális szegmensét, 

a háztáji és kisegítı gazdálkodást. 

1986. november 30-án születtem egy alföldi kisvárosban, a Bács-Kiskun 

megyei Szabadszálláson. Alföldi város lévén az itt élık számára mindig is 

meghatározó szereppel bírt a mezıgazdaság. Ez alól természetesen én és családom 

sem volt kezdetben kivétel, hangsúlyozom, kezdetben. Nagyszüleim és szüleim a 

Szabadszállás környéki „feketei” tanyavilág szülöttei, és tanyasi családként 

egyetlen megélhetési lehetıséget a mezıgazdaság nyújtott számukra. A tanyai 

földek mővelése és a háztáji állattartás mindennapos elfoglaltsággal járt. Azonban 

az idı múlásával a szabadszállási tanyavilágot is elérte a téeszesítési hullám, és 

többszöri próbálkozás után 1961-re minden gazdát sikerült a megalakuló tsz-ek 

valamelyikének tagjai közé besorolni. Így történt ez nagyszüleimmel is, akik 

„boldog” tagjai lettek a József Attila, késıbb az összevonásokat követıen az 

Egyesült Lenin Mg.Tsz.-nek. Az 1980-as évek közepén már nagyszüleim sem a 

tanyán éltek, hosszú évek fáradtságos munkája árán sikerült házat építeniük a 

városban. Teltek-múltak az évek és elérkezett 1989. a rendszerváltás éve, mely a 

mezıgazdaságot és a tsz-t sem hagyta változatlanul. A szabadszállási gazdák a 

termelıszövetkezet további mőködése mellett döntöttek, és földjeiket „bent hagyva 

a tsz-ben” gazdálkodtak, illetve gazdálkodnak még ma is az immáron Róna 

Mezıgazdasági Szövetkezet nevet viselı gazdaság berkein belül.  

Az idı múlásával egyre több saját emlékkel rendelkezem. Talán soha nem felejtem 

el a családdal a „határban” a „háztáji paprika” mővelésével töltött órákat, a 

naphosszat tartó kapálásokat és a kezdetben legtöbbször vidáman zajló 

betakarításokat, a „paprikaszedéseket”. Emlékszem, amikor szüleim hazaértek a 

munkából, a család autóba ült és ment „háztájizni”, valamint az oly sokszor 

elhangzó ígéretre a „majd a paprika pénzbıl”címő mondatra. Egy-egy jobb év 

következtében tudták szüleim megvenni a család elsı színes TV-jét, a HIFI-

tornyot, vagy tudtunk a következı évben nyaralni menni. 
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 Lassan 5 éve már mi sem foglalkozunk mezıgazdasággal, mint ahogyan azt a 

szabadszállási gazdák többsége sem teszi. Egyre kevesebben próbálkoznak hiszen, 

mint nekünk sokan másoknak is az utolsó években már nem érte meg gazdálkodni, 

legtöbbször a befizetett mővelési díj sem térült meg. 

Ezen emlékektıl főtve láttam hozzá a kutatásnak, és próbáltam megkeresni 

a háztáji és kisegítı gazdálkodás visszaszorulásának okait. Dolgozatom forrásául a 

szakirodalom mellett a Róna Mezıgazdasági Szövetkezet adatai, illetve Tabajdi 

Jánossal, az egykori tsz brigádvezetıvel és a szövetkezet háztájiért felelıs 

munkatársával, Járdi Rózsával, a szövetkezet jelenlegi integrált területekért felelıs 

munkatársával, Kiss Istvánnéval, a szövetkezet felügyeleti bizottságának tagjával, 

illetve az országos összehasonlítás érdekében Kiss Józsefnével, a Megyei 

Mezıgazdasági Termelık és Szövetkezık Érdekvédelmi Szövetségének titkárával 

készített mély interjú szolgált. Tanulmányom elsı részében a háztáji és kisegítı 

gazdálkodás történeti hátterét valamint a szocializmus ideje alatt betöltött 

jelentıségét mutatom be. Ezt követıen a rendszerváltás utáni új mezıgazdasági 

szervezıdésben a kistermelık, és az integráció új formáját ismertetem. Munkám 

második felében a Róna Mezıgazdasági Szövetkezeten, valamint családom 

gazdálkodásán keresztül vezetem le, hogyan történt ez Szabadszálláson illetve, 

hogy mi is történt a háztájival az 1990-es évek során. 



 3 

 

A HÁZTÁJI ÉS KISEGÍT İ GAZDÁLKODÁS A 
SZOCIALIZMUS ÉVEI ALATT ÉS A RENDSZERVÁLTÁST 

KÖVETİEN 
 

Történelmi háttér 
 
A második világháborút követıen Európa két részre szakadt. A kapitalista utat 

választó észak-, nyugat- és dél-európai országok képezték az egyik, míg a közép-, 

illetve kelet-európai országok, az úgynevezett szocialista országok a másik tömböt. 

E két nagy egység szinte teljesen elkülönült mind ideológiájában, mind 

módszereiben és eszközeiben, azonban közös pont, hogy mindkettı fontos 

hangsúlyt fektetett a mezıgazdaság fejlesztésére. Ellenben ennek módszere és 

modellje is jelentısen eltért a két ország csoport között. 

A mezıgazdaság úgynevezett „nyugati modelljének” a mezıgazdaság 

alapvetı nyersanyagtermelı funkciója mellett számos egyéb feladatokat is kijelölt 

az agrárgazdaság számra. Ilyen feladat volt többek között a vidéki közösségek és a 

vidéki arculat fenntartása, a kisüzemi struktúra konzerválása. 

A szocialista országokban kialakult „keleti minta” esetében a 

nemzetgazdaság többi ágához hasonlóan a mezıgazdaságban is erıs szerepet 

játszott az ideológia. Célja az államosítással és kollektivizálással kiépítendı 

nagyüzem megteremtése volt. Magyarországon e keleti mintát követve indult meg 

a mezıgazdaság átszervezése. 

 

A nagyüzemi átszervezés és a földtulajdonlás a szoc ializmusban 
 
A kommunizmus évei alatt a legnagyobb harc a mezıgazdaság társadalmasítása 

körül alakult ki. A magyar ember mindig erısen kötıdött a tulajdonához, és ez a 

föld esetében mindennél erısebb volt. A régi hagyományos magyar társadalomban 

a föld jelentette a rangot, amely legtöbbször apáról fiúra öröklıdött, és ez 

biztosította a család megélhetését. Így érthetı, hogy miért igyekeztek elkerülni a 
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magyar parasztok a szövetkezetbe való belépést és a földek közös tulajdonba 

bocsátását, amely ellenkezést a pártvezetés minden lehetséges eszközzel 

megpróbált megtörni. A magyar mezıgazdaság nagyüzemi átszervezése 1948/49-

ben kezdıdött, és célja a szovjet mintára létrehozott, kolhozhoz hasonló 

termelıszövetkezeti, nagyüzemi termelés megteremtése volt.(Honvari [2006]). Ez 

ekkor még nem járt sikerrel, ugyanis a belépett tagok többsége földnélküli, vagy 

törpebirtokos volt.(Juhász [1980]) 1949-tıl már a birtokkal rendelkezı gazdákat is 

megpróbálták a tsz-ekbe kényszeríteni, de zömük nem volt hajlandó belépni a 

szövetkezetekbe. Az 1950-es évek alatt végbement két átszervezési kísérlet 

gyakorlatilag sikertelenül fejezıdött be. Végül 1961-re a harmadik próbálkozás 

már sikerrel járt. Az 1960 után létrejött szövetkezetek némileg már eltértek a 

kolhoz mintára korábban létrejöttektıl. A következı táblázat a legfontosabb 

eltéréseket mutatja. 

A kolhoz és a magyar termelıszövetkezetek közötti fıbb eltérések 

1. Táblázat  
Kolhoz Szövetkezet 

Kényszerő belépés Kényszerő belépés 
A föld az állam tulajdona A föld magán tulajdon, illetve szövetkezeti 

tulajdonban volt 
Föld után nem járt juttatás A föld után járt juttatás (földjáradék) 
A vezetık kinevezése központilag történt A vezetıit maga választja titkos szavazással 
A vezetı kiválasztás fı szempontja a politikai 
megbízhatóság 

A vezetı kiválasztása emberi és szakmai 
szempontok alapján a tagok akaratával történt 

Piaci kapcsolatok nincsenek Piaci kapcsolatok korlátozottak, a fontosabb 
termékeknél egyirányú értékesítés 

Beszolgáltatás Szerzıdéses termelés 
A termelés központilag elıírt terv szerint történik 
(tervlebontás) 

A termelési szerkezetet maga határozza meg 

A fejlesztés központi döntés A fejlesztés vállalati döntés, a gazdasági 
lehetıségek függvénye 

Irányítás direkt utasítással Irányítás indirekt, gazdasági eszközökkel 
A tevékenység elıírt alaptevékenység Diverzifikált, feldolgozással, alaptevékenységen 

kívüli tevékenységekkel 
Háztáji célja csakis önellátás A háztáji célja az önellátáson túl árutermelés 
Gazdasági önállóság nincs Kiterjedt gazdasági önállóság, vállalatszerő 

gazdálkodás 

Forrás: Buday-Sántha [2001] 

A szovjet mintától való legjelentısebb eltérés az, hogy Magyarországon nem 

államosították a bevitt földet. A megalakult szövetkezetek földjének 2/3-a továbbra 

is magántulajdonban, 1/3-a pedig az állam birtokában volt. Fontos megjegyezni, 
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hogy a magántulajdon jelen esetben nem jelentett korlátlan rendelkezési jogot, 

pusztán öröklési jog és földjáradék kapcsolódott hozzá. Sıt, a kezdeti idıkben még 

a földjáradékot sem fizették mindenhol. 

A magyar földtulajdon jogi szabályozását az 1980-as évek közepéig az 

1967. évi IV. törvény határozta meg.  E törvény értelmében a még nem tsz tag 

gazdák vagy beléptek, vagy eladták földjüket a szövetkezetnek. A gazdaság többi 

ágazatával szemben a mezıgazdaságban a társadalmasítást kártalanítással vitték 

véghez, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy 5 évig 10-20%-kal magasabb 

földjáradékot kaptak az egykori tulajdonosok. A tsz-tagoknak pedig lehetıségük 

nyílt arra, hogy valamivel magasabb áron eladják földjüket a szövetkezeteknek, 

vagy megtarthatták azt kvázi tulajdonban. A gazdák többsége ekkor az utóbbit 

választotta, hiszen így a késıbbiekben is megkapták az ezután járó földjáradékot. 

Továbbá a szövetkezet tulajdonába kerültek az eddig használt állami földek is. Mai 

szemmel az 1967-es törvény a magántulajdon súlyos megsértésének minısül, 

mivel a szövetkezetek a földekért jóval az értékük alatti árat fizetett. Ez viszont az 

akkori politikai viszonyokat, illetve a többi szocialista országot tekintve jelentıs 

enyhítésnek számított. Egyrészrıl nem kötelezett mindenkit, hogy földjét adja el a 

szövetkezeteknek, vagy az államnak, így aki már korábban tsz-tag volt, 

megtarthatta tulajdonjogát a földje felett, továbbá az állami földeket, amiket a 

szövetkezet mővelt, átadta azok tulajdonába.  

Összegezve elmondható, hogy így a szövetkezet mővelése alatt álló 

területnek 56%-a a szövetkezeté lett, 4%-ot tett ki az állami tulajdon és jelentıs, 

40% volt annak a területnek a nagysága, ami továbbra is magántulajdonban volt, 

annak ellenére, hogy a tsz mővelte azt.  Amíg az állami és egyéni gazdaságok 

esetében a földhasználat tulajdonjogot is jelentett, addig a szövetkezetek esetében 

e kettı elkülönült és egyfajta vegyes (szövetkezeti, illetve használatra átengedett) 

tulajdon alakult ki.  

Az 1967-es törvény után a földtulajdon szabályozását célozta meg az 1987. 

évi földtörvény. Nem eredményezett jelentıs változást, bár nagyon sok korábbi 

rendelkezést helyezett hatályon kívül. Viszont azt a jelentıs lépést, hogy a tsz a 

földjét magánszemély számára eladhassa, ez sem tette lehetıvé. Egyetlen 
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eredménye, hogy lehetıség nyílt a termelıszövetkezet számára a gazdaságosan 

nem mővelhetı földterület haszonbérbe adására.(Varga [2007]) Így ez nem 

eredményezett komolynak mondható változást a magyar földhasználat terén.  

A földtulajdonlás kérdését tekintve jelentıs fordulatnak számít az 1987. évi 

I. törvény 1990-ben meghozott korrekciója. Végül valódi átalakulást az 1991-

1992-ben meghozott törvények eredményeztek. Ezek bemutatására a késıbbiekben 

még visszatérek. 

A háztáji gazdálkodás nemzetközi megjelenése és pro blémái 
 
 
A háztáji gazdálkodás a szocializmus idıszaka alatt jelent meg Magyarországon. A 

mezıgazdaság nagyüzemi átszervezését, a termelı szövetkezetek létrehozását 

követıen jött létre valamennyi szocialista országban.(Varga [1979]) Elsı 

megjelenési formája V. Venzser szovjet közgazdász szerint 1928-ra tehetı, amikor 

is a szovjet gazdák a szövetkezetbe lépésükkor földjük felét megtartották egyéni 

mővelésre. Ennek oka a szövetkezetekkel szembeni bizalmatlanság volt. 

Kezdetben a szovjet vezetés természetesen minden országban megtette a megfelelı 

lépéseket ennek felszámolására, így például Bulgáriában és az NDK-ban is 

megkezdték a háztáji állatállomány felvásárlását, beszolgáltatási kötelezettségeket 

írtak elı, illetve további rendelkezésekkel próbálták meg felszámolni azt.1 Késıbb 

a szocialista országok vezetıi felismerték, hogy igen is szüksége van a 

gazdaságnak a háztájiban megtermelt áru mennyiségre.  

A háztáji gazdálkodással kapcsolatos problémák két fı tényezıre 

vezethetık vissza. Az egyik politikai- ideológiai, a másik a közgazdasági 

probléma. A szocializmus, amelynek ideológia célja mindig is a kollektív 

nagygazdaság, szocialista mezıgazdasági nagyüzem létrehozása volt, amely 

egyáltalán nem enged teret az egyéni gazdálkodásnak, a közös termelésben látta a 

jövıt. A háztáji terén nyújtott kezdeti engedmények csak az átmenetet próbálták 

elısegíteni, de késıbb az állam és pártvezetés a háztáji teljes felszámolását tőzte ki 

                                                 
1 Az 1974-es KSH adatok alapján a szocialista országok közül Magyarországon volt a háztáji termelésnek a legnagyobb súlya. A 17 

kiemelt termék esetén a bruttó termelésbıl rubelárakon számítva, Bulgáriában 16, Csehszlovákiában 15, az NDK-ban 11, Romániában 

31, Szovjetunióban 21, míg Magyarországon 35%-ot a kistermelés állított elı. (Dr. Misi-Dr. Markó [1977]) 
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célul. (Juhász [1980]) A másik probléma közgazdasági természető2, ugyanis a 

szocializmus a nagyüzem hatékonyságát hirdette, a háztáji létjogosultságát eleinte 

csak az önellátásban ismerte el. A nagyüzem hatékonysága csak fejlett ipari és 

technikai színvonal mellett érvényesülhet.(dr.Misi-dr.Markó[1977]) Ekkor a 

szocialista országok zömében nem volt fejlett ipari, technikai háttere a 

mezıgazdaságnak. Az átszervezést követıen a gazdálkodás nem tudott valódi 

nagyüzemi keretek között mőködni, hiszen az egyéni gazdák által a közösbe bevitt 

eszközökkel kezdték meg tevékenységüket a szövetkezetek, így az átszervezést 

követıen ebbıl a szempontból továbbra is kisüzemi termelés folyt. A 

gépállomások szerepe a nagyüzemi igényeknek megfelelı technikai háttér 

megteremtésében volt. De ez sem oldotta meg a problémát, mivel kevés és 

korszerőtlen gép állt rendelkezésükre. E tényezık következtében a nagyüzem 

kezdetben elmaradt a várt termelési eredményektıl, így feltétlen szükség volt a 

háztáji gazdaság által megtermelt áru mennyiségre a lakosság élelmiszer 

igényének ellátásához. A kisüzem hatékonyságának és a szövetkezet 

sikertelenségének okait a késıbbiekben ismertetem. 

Így alakulhatott ki az az ellentmondás, hogy amíg a politika ideológiai 

megfontolásból az 1960-as évek elejéig folyamatosan megszüntetni szerette volna 

a háztáji és kisegítı gazdaságokat, addig a gazdaság számára nélkülözhetetlenül 

fontos volt az itt elıállított élelmiszermennyiség. 

                                                 
2 A szocializmus hitt a nagyüzem fölényében, és úgy gondolták, hogy az átmeneti engedmények csak segítik az átalakulást, de a 

gazdák idıvel felismerik hogy egyetlen és leggazdaságosabb forma a nagyüzemi gazdálkodás. 
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A háztáji és kiegészít ı gazdálkodás mozgástere a szocializmus 
évei alatt Magyarországon 

  
 
„A háztáji gazdaságok a szocializmus építésének idıszakában mindvégig 

szükségesek, szerepük, feladatuk azonban a konkrét körülményektıl függıen 

módosul…”(Dankovics [1963] 21. o.) 

 

Ezen rövid, az MSZMP gazdaságpolitikai tanfolyama számára írt tankönyv 

mottója talán már sejteti, hogy a háztáji gazdaság mozgástere mennyire változóan 

alakult az idık folyamán. A benne szereplı „konkrét körülmények” a pártvezetés 

hozzáállása és elérendı céljai voltak, melyek függvényében bıvítették, vagy 

szőkítették a háztáji gazdálkodás lehetıségeit.  

Ahogyan azt már korábban említettem, a háztáji gazdálkodás a 

mezıgazdaság nagyüzemi átszervezését követıen jelent meg, és mindvégig 

komoly vitákat eredményezett. Méretükkel, engedélyezett mozgásterükkel 

kapcsolatban az idık folyamán különbözı álláspontok születtek. Így a háztáji 

gazdálkodás történetében öt fıbb szakaszt különítettem el, annak megfelelıen, 

hogy az állam vezetése miként kezelte, és mekkora mozgásteret engedett neki. Az 

öt fı szakasz a következı: 

1. 1949-53.  „Vagy közös gazdálkodás, vagy háztáji” (Juhász [1980] 29. o.) 

2. 1953-56.  „Közös gazdálkodás és háztáji” (Juhász [1980] 30. o.) 

3. 1956-60.  Semlegesség idıszaka  

4. 1960-67.  A háztáji jelentıségének felismerése 

5. 1967-89.  Az aktív támogatás idıszaka 

Lássuk e szakaszok rövid bemutatását. 
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1.  Vagy közös gazdálkodás, vagy háztáji 1949-1953 
 

„ A kapitalista veszélynek […] veszélyesebb és gyakrabban elıforduló formája az, 

hogy a termelıszövetkezeti csoportok tagjainak jelentıs része egyéni 

gazdaságának egy részét […] kint tartja, rajta egyénileg gazdálkodik” (Hegedős 

[1949] 486. o.) 

 

A nagyüzemi átszervezés kezdetén, ahogyan azt a fenti idézet is mutatja, 

kapitalista veszélynek tartották a gazdálkodás ezen formáját. A háztáji 

gazdálkodással kapcsolatos elsı szabályozás már 1948-ban megjelent, amelyben 

meghatározták annak nagyságát (maximum 1,5 hold) és ahogyan azt már korábban 

is, beszolgáltatási kötelezettséget írtak elı. Az 1950-es tszcs-minta alapszabály 

már csak 1/2-3/4 hold háztájit engedélyezett a gazdák számára. Szigorú módon 

szabályozták azt is, hogy milyen terület lehet ez. Így a háztájiba beszámolták a ház 

körüli kertet, szılıt, gyümölcsöst is.3 Akiknek belépéskor nem volt földjük, azok 

0.5 hold háztájira voltak jogosultak. Az egyéni gazdaságok mőködését adó- és 

beszolgáltatási kötelezettség többszöri óriási megnövelésével, a különbözı 

termelési eszközök, nyersanyagok, pl. mőtrágya ellátásának akadályozásával, és 

különbözı adminisztratív eszközökkel próbálták meg ellehetetleníteni, de 

legalábbis minél nehezebbé tenni.(Honvari [2005]) A háztáji által átlagosan mővelt 

terület nagyság 1951-ben 0,6 kh 1952-ben 0,7 kh volt.  

A gazdaságpolitika hosszú távú célja e szektor teljes felszámolása volt, 

kezdetben némi mozgásteret mégis biztosított neki. Ezen mozgástér szerepe kettıs 

volt. Egyrészrıl a falusi lakosság élelmiszer ellátását biztosította, a szervezett hús-, 

tej-, zöldség-, gyümölcsellátás hiányában.(dr.Misi-dr.Markó [1977]) Másrészrıl a 

parasztok szövetkezetekbe való bevonását hivatott elısegíteni azáltal, hogy a 

magántulajdon némi illúzióját tartotta fenn bennük. Az elsı szerepet mindvégig jól 

ellátta, biztosította a gazdák számára az akadozó élelmiszerellátás pótlását. 

                                                 
3 Háztáji: 1/2-3/4 hold szántó vagy más mővelési ágú, amibe a ház körüli szılıt, gyümölcsöst, veteményeskertet és mezıgazdaságilag 

mővelt területet be kell számítani. Szılıt, gyümölcsöst a ház körül 1/5 holdig egyszeres, azon felül, vagy ha nem a ház körül fekszik, 

4-5-szoros szorzóval kell számolni. Akinek belépéskor földje nem volt, max. 1/2 hold háztájija lehet (18.010/1951 (I. 20.) F. M. sz. 

rendelet az önálló termelıszövetkezet alapszabálya, Magyar Közlöny, 1951. 12. sz. Mellékletek, 100-111. old.) 
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Tényleges szerepe az önellátásnál jóval nagyobb volt. A gazdák többsége a közös 

munka helyett a háztáji munkát tartotta elsıbbrendőnek és itt dolgozott többet. 

Ellenben a pszichikai oldalt nem teljesítette, hiszen a korra jellemzı 

bizonytalanság mellett a gazdák nem tudhatták, mikor kell maradék földjüket és 

állatukat a szövetkezetbe beadni. Ez a háztáji mindennemő fejlesztésének gátját 

szabta.(Juhász [1980]) 

Az 1949 és 1953 közötti politikai vezetés legnagyobb hibája, hogy a háztáji 

és a közös gazdálkodás egymás melletti mőködését el sem tudta képzelni. Pedig 

már ekkor látható volt, hogy a háztáji nem szőnik meg egyhamar, hiszen az általa 

elıállított termékmennyiséget a közös gazdaság nem tudta volna pótolni. 

2. „Közös gazdálkodás és háztáji” 1953-1956  
 

1953-at követıen a politikai vezetés egy része felismerte a mezıgazdaság 

fejlesztésének szükségességét és a mezıgazdaságot pozitívan érintı intézkedések 

sora született. A vezetésen belül különbözı álláspontok alakultak ki. Voltak, akik 

továbbra is a háztáji teljes felszámolást akarták, viszont megjelentek olyan 

nézıpontok is, melyek már nagyobb mozgásteret engedtek neki. E 

reformcsoportba tartozott többek között Erdei Ferenc illetve Nagy Imre 

miniszterelnök és köre is, akik már nem szándékozták minden erıvel felszámolni, 

sıt támogatni szerették volna a háztáji gazdálkodást.(Honvari [2005]) 

Így 1953-ban némi enyhülés ment végbe a háztájival kapcsolatos 

gazdaságpolitikában, de ez nem hozta meg a várt hatást. Bár a háztáji gazdálkodás 

maximális földterületét családonként 1 kh-ban (Varga [1979]) határozta meg, 

amely enyhítésnek minısül, az állattartás területén a korábbihoz hasonló szigorú 

feltételeket szabott. A gazdaságpolitika fı célja továbbra is a mezıgazdaság 

nagyüzemi átszervezése volt. 

1954-re jelentısen megnıtt azok köre, akik felismerték a háztáji 

gazdálkodás jelentıségét. Egyre többen kezdték belátni, hogy a háztáji gazdaság az 
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árutermelés növekedésének feltétele.4 A háztájit, mint a falusi háztartások 

szükségletét kielégítı, a nagyüzemet pedig, mint árutermelı egységet tekintették 

továbbra is. 

Összegezve elmondható, hogy 1954-55-ben már nem jellemzı a korábbihoz 

hasonló kifejezett háztáji ellenesség. Sıt a háztáji fejlesztése, mint közös érdek 

jelenik meg, hiszen szerepe az önellátásban nélkülözhetetlen. Ekkor már 

lehetıségként megjelent a közös és a háztáji gazdálkodás egymás mellett 

mőködése, de csak úgy, hogy a háztáji kötött méretekben és csak önellátásra 

szolgál.(Juhász [1980]) A gyakorlat természetesen ettıl eltérıen alakult. A 

nagyüzemek fejlıdése megrekedt, és bár a háztáji gazdálkodás is csak vegetált, de 

az önellátáson túl a piacok révén jelentıs szerepet töltött be az árutermelésben is. 

3.  Semlegesség id ıszaka 1956- 1960 
 

1956 után háttérbe szorultak az egyéni gazdaságok problémái. Ennek oka, hogy a 

forradalom utáni rekonstrukciós feladatok, ill. a stabilizáció megteremtése 

elvonták a figyelmet errıl. Továbbá a háztájinak azért nem volt komoly 

jelentısége, mert 1956-ot követıen a szövetkezetek nagy része feloszlott.  

Az 1957-es Agrárpolitikai Tézisek nem térnek ki a háztáji szabályozására. 

Ez is mutatja, hogy a gazdaságpolitika ekkor nem foglalkozott a kérdéssel, 

azonban azzal, hogy a szövetkezeti politikában a fokozatosság elvét, valamint a 

vállalati önállóságot állítja a fejlıdés középpontjába, megteremti a késıbbi háztáji 

politika kereteit, feltételeit.(Varga [1979]) 

A szövetkezetek újraszervezése 1959-ben indult meg és 1961-re sikeresen 

lezárult.(Honvári [2005]) A háztájival kapcsolatos gazdaságpolitikai álláspont 

ennek ellenére az elızı szakaszhoz képest nem változott. Továbbra is az 1955. évi 

7. számú törvényerejő rendelet határozta meg a háztáji gazdaságban mővelhetı 

földterület nagyságát, illetve a nevelhetı állatok számát fajtánként lebontva.  

                                                 
4 „ a termelıszövetkezetek növekvı árutermelésének feltétele, hogy a háztáji gazdaság a tagok háztartási szükségletének minél 

nagyobb részét megtermelje legalább húsból, tejbıl, tejtermékbıl, burgonyából és zöldégbıl” ( Erdei Ferenc: A háztáji gazdaság 

kérdései. Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle, 1954, 8-9 sz. 
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Összességében elmondható, hogy nem foglalkoztak a háztájival annyit, mint 

korábban, „már nem jelentett kapitalista veszélyt”, „semleges” maradt vele 

szemben a politika.(Juhász [1980] 32. o.) 1959-60-ban a legnagyobb feladat a 

szövetkezetek újbóli megszervezése, megszilárdítása volt. 

4. A háztáji jelent ıségének felismerése 1960-1967   
 

Az MSZMP Központi Bizottságának 1960. február 12.-én hozott határozata 

alapján: „ Az árutermelés fejlesztésében jelentıs szerepe van a tagok háztáji 

gazdaságainak is. Ezért párt és állami szerveink tegyenek erıfeszítéseket annak 

érdekében, hogy a közös gazdaság minden erıvel történı mővelése és erısítése 

mellet a háztáji gazdaságokból is minél több árut […] értékesítsenek felvásárló 

szerveink útján. Ugyanakkor a termelıszövetkezetek is segítség hozzá tagjaikat, 

hogy – a közösben végzett jó munka elsıdlegessége mellett- a háztáji gazdaságaik 

lehetıségeit is minél nagyobb mértékben kihasználják saját és a népgazdaság 

szükségleteinek kielégítése érdekében ” (MOL XIX-A-16-i 27. doboz) 

 

1960-at követıen, ahogyan azt a fenti idézet is mutatja, jelentısem megváltozott a 

párt- és államvezetés háztájival kapcsolatos hozzáállása. A gazdaságpolitikai 

törekvések következtében 1961-re a nagyüzemi átszervezés szinte az egész ország 

területén megtörtént, a háztáji gazdálkodás pedig jelentısen lecsökkent.   

A kisüzemi termelés kiesését a frissen megalakult szövetkezetek viszont 

még nem tudták teljes mértékben pótolni, így az ország mezıgazdasági 

teljesítménye drasztikusan visszaesett. A szektor 1961 és 1965 között a tervezett 

4,1-4,2% helyett mindösszesen 1,8%-os növekedést tudott felmutatni. Emellett a 

problémákat tovább fokozta, hogy 1961 és 1962 két aszály sújtotta év volt.  A II. 

ötéves terv -1965 kivételével- Magyarország történelmének oly ritka idıszaka volt, 

amikor olyan alapvetı termékekbıl, mint a kenyér- és takarmánygabona, hús, zsír 

jelentıs importra került sor. (pl.: 1963/64-es gazdasági évben összes kenyérgabona 

szükségletünk 21%-át importból kellet fedezni) Az ország pénzügyi helyzetét 

ezzel párhuzamosan a kiesı mezıgazdasági export bevétel tovább nehezítette. A 
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mezıgazdaság mellett az ipar is nagyon nehéz helyzetbe került, és világossá vált, 

hogy az ország külkereskedelmi mérlegének egyensúlyba hozása csakis a tıkés 

országok felé is sikeresen exportálható mezıgazdasági termékek elıállításának 

növelésével érhetı el.(Honvari [2006])  

Így kerülhetett sor arra, hogy az 1960-as évek elején teljesen átértékelıdött 

a kisüzemi gazdálkodás szerepe: az államvezetés elismerje, sıt támogassa azt. 

„Minden olyan törekvést, amely a háztáji gazdaságok idı elıtti felszámolását 

célozza a leghatározottabban, vissza kell utasítanunk…” (OT XV. Mezıgazdaság 

Fıosztály) A harmadik ötéves terv idıszakában már a következıket olvashatjuk: 

A háztáji „szükségessége, jelentısége hosszú évtizedekig megmarad és a 

türelmetlenség ezen a téren az egész népgazdaságot visszavetheti fejlıdésében.” 

(MOL OT XIX-A-16-f Elnöki iktatatlan iratok 50. doboz, KB MGO megbízásából 

összeállított anyag, 1965. április 8.) 

  1960-1967 között a mezıgazdaság alapjának továbbra is a szövetkezeti 

gazdálkodást tartották, de a háztáji gazdaságot már nem csak megtőrték, és 

feladatául az önellátást állították, hanem mint komoly árutermelı egységet 

tekintették. A szövetkezetekkel együtt, egymást támogatva kellett mőködniük. A 

politikai vezetés céljával ellentétben a szövetkezetek ekkor nem tudták és nem is 

akarták segíteni azt. A szövetkezeti vezetıkben a korábbiakhoz hasonlóan tovább 

élt a háztáji-ellenesség, úgy vélték, hogy elvonja a munkaerıt a szövetkezettıl.  

5.  Az aktív támogatás id ıszaka 1967-1989 
 

A háztáji a „bérbıl és fizetésbıl élı dolgozók aktív pihenését szolgálja, egészséges 

életmódjuk kialakulását segíti elı. Hozzájárul az emberek alkotóképességének 

kiegészítı kibontakozásához, erısíti az alkotás örömét. A nyugdíjasoknál 

fenntartja az aktivitást és fokozza a társadalmi hasznosság érzését. A tsz-tagoknál 

pedig kiegészíti a nyugdíjalapot és javítja az öregkori megélhetést.”(dr.Misi-

dr.Markó [1977])  

 

Az 1960-as évek közepén tovább folytatódott a mezıgazdaság 

összteljesítményének csökkenése. Az 1961-ben és 1962-ben a politikai vezetés 



 14 

elméletben fel- és elismerte a kisüzemi termelés szükségességét, de az aktív 

támogatás megkezdése még váratott magára. 1967-re már az állattartás volumene 

is olyan kritikus szintre esett vissza, melyet már a politikai vezetés sem nézhetett 

tétlenül, és megkezdıdött a háztáji gazdálkodás valós támogatása. 

Az 1967. évi III. törvény, biztosította a háztáji törvényes és politikai 

védelmét. Kimondta a közös és a háztáji gazdálkodásának egységét. A háztájit 

támogatni és segíteni kellett, mert nélkülözhetetlen intézménye volt a szocialista 

gazdaságnak. Azáltal, hogy a háztáji földhöz való jog egyéni jog lett, nem pedig 

egy családot, mint szövetkezeti családot illetett meg, lehetıséget adott arra, hogy 

növekedjen a háztáji gazdálkodás mérete, földterületben és állatok számában is. A 

háztájit már nem, mint átmeneti formát jelenítette meg. Késıbb 1969-ben és 70-

ben aktív támogatások sora látott napvilágot, melynek célja fıként a háztáji 

állattartás támogatása volt. Jogszabályokban biztosították a gazdák takarmány és 

koncentrátumokhoz jutását, és a termékeik értékesítését.(Juhász [1980]) 

A háztáji gazdálkodás visszaesése következtében kialakult gazdasági 

nehézségek rámutattak arra, hogy a háztáji közgazdaságilag nélkülözhetetlen. 

Ugyanis szükség volt az általa elıállított árumennyiségre, illetve bizonyos 

termékeket továbbra is csak így lehetett gazdaságosan elıállítani. Korabeli 

számítások bizonyítják, hogy a háztáji által megtermelt termékek esetleges kiesése, 

a háztáji munkaerı foglalkoztatása a szövetkezetek számára rövid idı alatt 

megoldhatatlan feladatot jelentett volna. A háztáji gazdaság feladatainak átvétele 

1977-ben, mint egy 100-110 milliárd forint befektetést, és 45-50 milliárd 

forgóeszköz lekötést igényelt volna. Ez az összeg az 1972-77 közötti összes 

beruházás összegével egyenlı.(dr.Misi-dr.Markó[1977]) Továbbá a 

mezıgazdasági termékek külkereskedelmünk nélkülözhetetlen elemei voltak, 

lévén, hogy ezeket nyugatra is sikeresen lehetett exportálni. Nemzetgazdaságunk 

egyetlen terméke volt, ami iránt folyamatos kereslettel bírtak a nyugati piacok is. 

Az 1969-70 közötti aktív támogatás következtében az 1970-es évek elsı 

felében jelentıs növekedés ment végbe a háztáji gazdálkodás terén. Azonban 

voltak ágazatok, amelyek nemhogy növekedtek volna, hanem továbbra is 

csökkentek. Még ott is ahol a növekedés megindult, 1975-re megtorpan az, annak 
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ellenére, hogy az agrárpolitikai koncepció nem változott. Oka, hogy nem sikerült 

megteremteni az értékesítés, és anyagbeszerzés biztonságát, továbbá jelentısen 

visszavetette a termelést a „háztáji és kisegítı gazdálkodás adózásának 

megszorítása”5.(Juhász [1980] 37. o.) A háztáji megadóztatására a gazdák a 

termelésük azonnali lecsökkentésével reagáltak. Ez a hirtelen visszaesés az adók 

eltörlésére kényszeríttette a párt vezetését. 

A háztáji gazdálkodás újabb szabályozását célozza meg az 1006/1976-os 

határozata.6 Új koncepciót nem tartalmaz, pusztán gyakorlati feladatokkal 

megerısíti a korábbi döntéseket, és elképzeléseket. Elıírta a háztáji és kiegészítı 

gazdaságok egységes kezelését, a támogatásokat kiterjeszti a bérbıl és fizetésbıl 

élık, a nyugdíjasok, illetve egyéb kistermelık gazdaságaikra is. A 

termelıszövetkezeteken kívül az állami gazdaságokra is kiterjeszti a háztáji 

integrálásának és támogatásának feladatát.(Juhász [1980]) Megindult a 

fogyasztási, értékesítési, és beszerzési szakcsoportok szervezése és megerısítése. 

Az állami és szövetkezeti gazdaságok szerzıdések keretében vállaltak garanciát a 

kisüzemek termékeinek felvásárlására. Így az 1970-es évek második felére 

megteremtıdtek a kisüzemek mőködéseinek ideális feltételei.(Varga [1979]). 

A háztáji gazdálkodás fogalmi meghatározása 
 

Feladatomnak érzem, hogy megpróbáljam definiálni, mit is jelent pontosan a 

háztáji és kiegészítı gazdálkodás fogalma. A háztáji gazdálkodást az egyes 

szakirodalmak különbözı módon közelítik meg.  

Varga Gyula definíciója a részmunkaidıs jellege mellett fıként kiegészítı 

jövedelemszerzéseként jellemzi a háztáji gazdálkodást.(Varga [1979]) Juhász 

János mőveiben már megjelenik az árutermelı és önellátó funkció is, azonban 

kihangsúlyozza, hogy mőködése csak és kizárólag a közös gazdaságokkal együtt 

                                                 
5 Az adózás történetének egyedülálló este volt, amikor megpróbálták visszamenıleg megadóztatni a törvényes keretek között a háztáji 

gazdálkodásból szerzett jövedelmet. Ez, azonban nem tartott túl sok ideig. (Varga [1979]) 

6 „A háztáji és kisegítı gazdaságok részére hosszabb távra szóló termelési és értékesítési biztonságot kell teremteni. A mezıgazdasági 

nagyüzemek és felvásárló vállalatok – a kölcsönös érdekeltség alapján – hozzanak létre szorosabb együttmőködést (tenyészállatok, 

vetımagvak, takarmányok, egyéb anyagok, szaktanácsadás stb. terén) a háztáji és kisegítı gazdaságokkal, ezek termelésének 

növelésére és szervezettebbé tételére.” (Minisztertanács 1006/1976 (III. 16.) számú határozatából) 



 16 

képzelhetı el. („jellemzıen részmunkaidıben, kiegészítı jövedelemszerzés 

céljából mővelt háztáji…”) (Juhász [1980])  Dr. Misi Sándor – Dr. Markó Lajos 

szerzıpáros által készített könyvben a következıket olvashatjuk: „törvényileg 

biztosítva volt, hogy a termelıszövetkezet tagja – a közösben elıírt kötelezettségei 

teljesítése esetén – háztáji gazdálkodás céljára meghatározott földet, illetve 

bizonyos mennyiségő állatállományt tarthatott. Az engedélyezett és biztosított 

földterület, az állatállomány, a rendelkezésre álló kisüzemi termelési eszköz és 

állóeszköz, valamint a család munkaereje együttesen alkotja a háztáji 

gazdaságot.”(dr.Misi-dr.Markó[1977]) 

Ezen meghatározások fényében a következıként tudnám a háztáji 

gazdálkodást definiálni: A háztáji gazdálkodás olyan részmunkaidıs gazdálkodási 

forma, földmővelés és állattartás, amelynek célja a kezdeti idıkben fıként 

önellátás, késıbb árutermelés és értékesítés is, ahol az egyéni érdekeltség 

legjobban érvényesül. A családi munkaerıre épít és mőködése csakis valamely 

nagyüzemmel (mint integrátorral) együtt képzelhetı el. 

A kisegítı gazdálkodással kapcsolatban a legtöbb szakirodalom nem 

foglalkozik külön, hiszen az idık folyamán e két gazdálkodási forma oly annyira 

összeforrott, hogy nem érdemes különbséget tenni közöttük. 7 A teljesség kedvéért 

egy rövid meghatározást mégis szükségesnek érzek. A kisegítı gazdálkodáshoz 

tartozott korábban, a már nem mezıgazdaságban dolgozók saját kezelésében 

maradt földek, az állami dolgozók illetmény földjei, a házi kert, zárt kert, hétvégi 

házak, nyaralók.(dr.Misi-dr.Markó [1977]) 

                                                 
7 A háztáji és a kisegítı gazdálkodás hasonlóságai a szocializmus alatt: 

- azonos cél, az önellátás és jövedelem-kiegészítés 

- mindkettı esetében a munkaerı a családi munkaerıre korlátozódik, és így a mezıgazdasági és nem mezıgazdasági foglalkozásúak 

szintén megtalálhatóak 

- egyik sem képes az önálló mőködésre, igényli a nagyüzem segítségét. 

Különbségek: 

- a háztáji gazdálkodás a szocialista szövetkezeti mozgalom következménye 

- javarészt szövetkezeti közös földterületen folyik a háztáji gazdálkodás, és csak kis részben magántulajdonú földeken 

- kereteit jogszabály határozza meg 

- segítségére a szövetkezeteket jogszabály kötelezi 

- eladás esetén a szövetkezetett elıvásárlási jog illette. 

(Dr. Misi -Dr. Markó [1977]) 
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A háztáji gazdaság a szocializmus ideje alatt a magántulajdon egyik sajátos 

megjelenési formája volt. A háztáji nyújtotta plusz jövedelemszerzés lehetısége a 

társadalom más csoportjaival szemben egyenlıtlenséget és ellenszenvet váltott ki. 

Ezek enyhítésére engedélyezték az úgynevezett vállalati gazdasági 

munkaközösségek (GMK) létre jöttét. A munkaidı elteltét követıen a dolgozók a 

vállalat eszközeit használva plusz munkát vállalhattak, kiegészítı jövedelem 

szerzés céljából.  Többek között a háztáji és a GMK-k adta kedvezmények miatt 

kapta Magyarország a „legvidámabb barakk” elnevezést, hiszen más országokban 

még ennyi magántulajdonnal sem rendelkezhettek.   

A háztáji és kisegít ı gazdálkodás súlya és szerepe a 
rendszerváltás el ıtt 

 

A háztáji gazdálkodás szerepe és súlya a szocializmus ideje alatt jelentıs 

változásokon ment keresztül. A magyar gazdaságra jellemzı, hogy már a 

szocializmus éveiben is jelentıs mennyiségő munkaerı áramlott ki a 

mezıgazdaságból. A nagyüzemi átszervezés kezdetétıl az 1970-es évek közepéig 

jelentısen visszaesett a háztáji gazdálkodók száma is. A hetvenes évek közepére ez 

a drasztikus csökkenés komoly gondokat okozott az országban. Így a politikai 

vezetés kénytelen volt elismerni, hogy a háztáji nélkülözhetetlen, és annak aktív 

támogatásába kezdett.  Az 1970-es évek második felében ennek köszönhetıen nem 

csökkent, míg az 1980-as évek elején lassan növekedett a mezıgazdasággal és a 

kisüzemi termeléssel foglalkozók száma.  

A háztáji termelés több szempontból fontos szerepet játszott a 

nemzetgazdaságban. Rendeltetése az idık során jelentıs változásokon ment 

keresztül. Kimagasló jelentısége volt a következı területeken: 

� a saját fogyasztásban,  

� a helyi és regionális élelmiszer ellátásban, 

� az élelmiszer és élelmiszeripari nyersanyagellátás növelésében és 

színesítésében 

� illetve növelte az exportalapot. 
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Kezdetben, az önellátásban volt jelentıs, hiszen a világháború pusztításai miatt 

a kereskedelem akadozott. A megtermelt plusz áru mennyiséget azonban már 

ekkor is a gazdák a piacra vitték, így kapcsolódva bizonyos mértékig az 

árutermelésbe.(dr.Misi-dr.Markó [1977]) A kereskedelem problémáinak 

megoldása ellenére a falusi lakosság nagy része egészen 1975-ig az alapvetı 

élelmiszerek terén önellátó volt, vagyis fogyasztásuk jelentıs részét a ház körül 

megtermelt és elıállított áruk tették ki pl.: tojás, sertéshús, házitej. Bár már ekkor 

is látszottak a jelei a fogyasztási szerkezet átalakulásának, egyre nagyobb szerepet 

kapott a falusi lakosság fogyasztásában a kereskedelmi egységekben megvásárolt 

áruk mennyisége. Így az idı múlásával az önellátó szerep egyre jobban háttérbe 

szorult. Késıbb jellemzıen az árutermelés lett a domináns.  

Az árutermelés tekintetében két szempontból is jelentıs szerepük volt. Egyfelıl 

a nagyüzemeken keresztül növelték a rendelkezésre álló árualapot, másrészt a 

szabadpiaci forgalmon keresztül jelentıs szereppel bírtak a helyi lakosság 

élelmiszer ellátásában pl. szabad piaci árusítás.(Juhász [1980]) 1975-ben a 

központi árualap mintegy 8,9%-át, (jellemzıen állati vagy állati eredető termékek) 

míg a szabadpiaci forgalom mintegy 36,2%-át a háztáji gazdaság adta. A háztáji 

bruttó termelése 1961 és 1975 között 2,7%-kal, 1975 és 1981 között 15%-kal 

emelkedett. 1972-ben a mezıgazdasági bruttó termelés 37%-át (KSH[1972]), 

1981-ben pedig 33%-át (KSH [1981]) állította elı. 

1972-ben a lakosság közel fele, 1981-ben pedig 41%-a, vagyis 4,5 millió fı 

volt érintett a háztáji és kiegészítı gazdálkodásban, tíz évvel késıbb már csak 4 

millió fı vett részt a kisüzemi termelésben. A gazdaságok száma 1972-rıl 1981-re 

11%-kal, 1991-re további 7%-kal csökkent. Valójában viszont a gazdaságok száma 

nem csökkent ilyen mértékben. 1981-ben közel 700 ezer olyan gazdaság mőködött, 

ami bár a statisztikai kisgazda kategóriának nem felelt meg, azonban 

tevékenységük mégis fontosnak mondható. Ezeket is számításba véve, az 1980-as 

évek elején a lakosság mintegy 60%-a érdekelt volt a kistermelésben. 

A háztáji által mővelt terület az ország összes területének 1961-ben mintegy 

8,1%-a, 1972-ben pedig 6,3%-a volt. 1981-ben a kisüzem mővelte tényleges 

terület nagyság tovább csökkent és az 1972-es területnek már csak pont felét, míg 
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1991-ben mintegy 640 ezer hektár területen gazdálkodott. Ez idı alatt jelentıs 

koncentrálódás és szakosodás zajlott le a mezıgazdaságban, így a mővelt területek 

visszaesése nem járt együtt a háztáji jelentıségének csökkenésével. A szakosodás 

lényege, hogy a gazdák egyre inkább a nagyüzemileg nem gazdaságos, sok kézi 

munkaerıt igénylı zöldség, gyümölcs és állattartás felé fordultak, míg az inkább 

gépi munkát igénylı szemes takarmányokat (pl. búza, kukorica) a szövetkezet 

termelte meg. Ezt igazolja, hogy amíg 1972 és 1981 között a szántó területek 

nagysága közel egyharmadára esett vissza, addig ez idı alatt a zöldséget termesztı 

gazdaságok aránya 60%-ról 88%-ra növekedett. 

A háztáji állatállomány nagysága 1961 és 1975 között 60%-kal csökkent. Az 

1975-ös gazdaságpolitikai fordulatot követıen egészen 1981-ig növekedett az 

állattartó gazdaságok száma, míg 1981-tıl 1991-ig újra erısen visszaesett. 1991-

ben a tisztán állattartással foglalkozó gazdaságok száma 13%, a vegyes 

gazdaságoké (állattartással és növénytermesztéssel is foglalkozó) 46% volt. Így a 

kilencvenes évek elején a gazdák 59%-a tartott háztáji állatot. A háztáji állattartás 

1975-tıl folyamatosan növelte részesedését az ágazat bruttó termelésébıl. Amíg 

1975-ben mindösszesen 23%-át, addig 1986-ban már 43%-át, 1991-ben pedig már 

több mint felét (51%-ot) állította elı a kisüzemi termelés. A hatékonyság 

növekedését mutatja, hogy bár az állattartók aránya csökken, bruttó termelésük 

aránya azonban tovább növekedett. Az állatállományon belül  a szarvasmarhatartás 

szerepe jelentısen visszaesett, míg 1981-ben az állatállomány 70%-a a 

kistermelıknél volt, addig 1991-ben már csak 20% volt ez az érték. A 

sertéstenyésztés területén nem mutatkozott jelentıs változás a vizsgált idıszak 

alatt, 1981-ben és 1991-ben is a sertésállomány fele volt a háztáji gazdaságokban. 

A baromfitartás terén némileg csökkent a kisgazdaságok súlya, ugyanis 1981-ben a 

baromfiállomány még közel 3/4-e itt található, tíz évvel késıbb ez az arány már 

csak 62% volt. 

A falusi lakosság döntı többségében óriási szereppel bírt a háztáji 

gazdálkodásból származó jövedelem. Amíg a negyvenes évek második felében 

szinte kizárólagos forrása, az 1950-es években 70%-át, a hatvanas évek folyamán 

közel felét, az 1970-es években pedig már csak egy harmadát adta a falusi 
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családok jövedelmének. Az 1980-as években jellemzıen kiegészítı szerepet 

játszott a termelıszövetkezeti családok esetében a kisüzemi termelésbıl származó 

jövedelem. Az 1990-es években jelentısége tovább romlott, és a kisgazdák 70%-

ának a termelése már az évi 100 000 Ft-ot sem érte el.  

1975-ben a kisüzemek birtokolták a magyar mezıgazdaság álló-eszköz 

állományának 11.2%-át, aminek értéke közel 24 milliárd forint volt. Az 

állóeszközök tekintetében jellemzıen az épületek domináltak, a gépi és egyéb 

eszközök meglehetısen szőkösen álltak rendelkezésre. Az 1980-as évektıl kezdve 

a kisüzem-nagyüzem munkamegosztásának kialakulását követıen már nem 

jellemzı a magas szintő álló-eszköz ellátottság. A háztáji fıként a kézi munkaerıre 

épített, a gépi munkákat a szövetkezet végezte el. 

A háztáji növelte a falu lakosságmegtartó erejét is. 1975 után a kistermelés által 

realizálható plusz jövedelem megszerzése érdekében sokan költöztek le a városból 

a vidéki falvakba.(www.mindentudas.hu) 

Összefoglalva a következı változások mentek végbe a háztáji és kisegítı 

gazdálkodás történetében a szocializmus évei alatt. Az 1950-es évektıl az 1970-es 

évek közepéig a háztáji az önellátásban töltött be kimagasló szerepet, mely némi 

árutermeléssel egészült ki. Az 1960-as évekig a falusi családok jövedelmének 

döntı része ebbıl származott, de még az 1970-es években is jövedelmük 1/3-át 

adta. Az 1970-es évek közepéig, a háztáji gazdálkodás mértéke jelentısen 

visszaesett, ezzel nehéz körülményeket teremtve Magyarország élelmiszer 

ellátásában. 1975-öt követıen kezdetben szóban, késıbb tettekben is 

megkezdıdött a háztáji gazdálkodás támogatása. Az 1970-es évek második 

felében, majd az 1980-as években ismét fokozódott a háztáji szerepe. Azonban 

ekkor jelentıs változások mentek végbe. Egyrészrıl a hagyományos önellátás 

visszaszorult és helyette az árutermelı jelleg lett a domináns, másrészrıl erıteljes 

szakosodás ment végbe. A növekedés jellemzıen azokban az ágazatokban volt 

jelentıs, ahol a nagyüzem termelési feltételei még nem, vagy egyáltalán nem is 

voltak adottak. Ilyen szektor volt a munkaigényes zöldségtermelés és a 

kisállattartás.(dr.Misi-dr.Markó [1977]) Korábban a termelést az ıstermelı 

hagyományok vezérelték, vagyis a termelı minél több termékbıl igyekezett 
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kielégíteni fogyasztását, míg amibıl tudott pluszt termelni, azt a piacra vitte. 

Késıbb az ellátás feltételeinek javulásával, a technikai fejlıdés mezıgazdaságba 

való megjelenésével, illetve az egyre magasabb ipari eredető termelıeszközök 

felhasználásával a háztáji gazdaságokban szakosodás ment végbe, és az intenzív 

termelési ágak mővelése növekedett meg. Ennek következtében a kistermelık 

pusztán egy vagy több termékre szakosodtak és váltak árutermelıvé, míg a többi 

termék esetében ık is vásárlók lettek. Ez a háztáji méreteinek csökkenésével, de 

jövedelmezıségének, gazdaságosságának növekedésével járt az idık során.(Varga 

[1979]) Az 1980-as évek végén a jövedelemkiegészítı jellege tovább erısödött, a 

háztáji gazdálkodás méretei tovább csökkentek. 

A termelési tényez ık a háztáji gazdálkodásban 
 

A mezıgazdaságban felhasznált termelési tényezıket az agrárgazdaság 

meghatározását követve vettem vizsgálat alá. A mezıgazdaság legfontosabb 

termelési tényezıi a termıföld, a munkaerı, és a különbözı termelıeszközök (kézi 

és gépi). A következı oldalakon a háztáji gazdálkodásnak ezekkel a tényezıkkel 

való ellátottságát vizsgálom, kiemelve a kistermelés sajátosságait.  

A term ıföld  
 

A termelıföld, mint termelési tényezı több okból sajátságos helyzettel rendelkezik 

és rendelkezett a szocializmus idıszaka alatt is. A földnek ugyanis a 

mezıgazdasági termelés során kettıs szerepe van. Egyrészrıl a föld, mint 

termelési eszköz funkciónál, hiszen nélküle elképzelhetetlen a termelés, másrészrıl 

a termelés tárgyát is képezi. Továbbá önmagában, mint termelési eszköz nem 

elegendı a termelésre, nélkülözhetetlen a további termelési eszközök sora ahhoz, 

hogy a gazdálkodás megvalósulhasson.(dr.Vilányi-dr.Vasa [2007]) 

A szocializmus évei alatt érdekes kapcsolat fedezhetı fel a háztáji 

rendelkezésére álló földterületek alakulásában. Méreteit mindig is nagyon nehéz 

volt meghatározni, aminek több oka is volt. A szövetkezetek rendszerint a 

gazdáktól elvett, bérelt földeken gazdálkodtak, amibıl késıbb visszamértek a 
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gazdáknak, kijelölve rajta a háztáji gazdálkodásra szánt földterületet. A háztáji 

gazdálkodás nem csak ezeken a területeken folyt, fontos része volt a ház körüli 

konyhakert, a nyaralókat körül vevı gyümölcsös és az egyéb kistermelésre 

alkalmas területek. Továbbá nehezíti a területek nagyságának pontos 

számbavételét az a tény, hogy a nyilvántartások soha nem voltak pontosak, és 

idıben eltolódva kerülnek regisztrálásra a bekövetkezett változások. A hivatalos 

adatokat torzítják azok a területek is, amiket a tsz-ek a terület adottságai miatt nem 

tudtak közös mővelés alá vonni, hiszen nagyüzemi termelésre alkalmatlanok 

voltak pl.: kiöregedı szılıs és gyümölcsös területek. Fontos megemlíteni, az 

úgynevezett névleges (eszmei) háztáji gazdaságot, melynek lényege, hogy a gazda, 

bár vállalt háztájit, azonban azt valójában nem mővelte. A szövetkezet pusztán 

kifizette neki ezen területre jutó háztáji értéket, vagy terményben átadta azt, és 

közben ı maga gazdálkodott rajta. Ez tovább nehezíti a valóban megmővelt háztáji 

területek nagyságának mérését. 

Elmondható, hogy mindvégig csökkent az összháztájiban íratott területek 

nagysága. Ennek oka a már korábban is említett szakosodás, így a csökkenés 

sajátossága, hogy fıként a szántóterületek estek vissza a vizsgált idıszakban, és az 

intenzív termeléságak (Varga [1979]), mint például kert, zöldségterületek, paprika, 

paradicsom viszont növekedtek. A gazdaságpolitika aktív támogatását követıen 

azonban a háztáji területei nem növekedtek meg ismét, pusztán nem csökkentek 

tovább. Az 1980-as évek során ezen tendencia tovább erısödött, és a háztáji 

gazdálkodás területei nem növekedettek, azonban korábban említett szakosodásnak 

köszönhetıen jelentısége emelkedett. 

Termelıeszközök 
 

A mezıgazdasági termelés másik meghatározó tényezıje a rendelkezésre álló 

termelı eszközök, amelyek három csoportra oszthatóak. A mezıgazdasági 

termelés alapvetı eszköze az elızı részben vizsgálatra került termıföld. Emellett 

fontosak a mővelési eszközök, melyek a kézi és a gépi szerszámok, illetve a háztáji 

rendelkezésére álló épületeket, melyek leginkább az állattartás szempontjából 

fontosak. 
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A nagyüzemi átszervezést követıen a háztáji és kisegítı gazdálkodás 

eszközállománya meglehetısen szőkös és korszerőtlen volt. A 

termelıszövetkezetek 

szervezése során kezdetben a 

gazdák kötelesek voltak a 

földeken kívül a termelési 

eszközeiket is a „közösbe” adni. 

Ezek alkották az elsı 

szövetkezetek termelı eszközeit. Továbbá fontosak az 1940-es évek végén illetve 

az 1950-es évek elején jellemzı agrárpolitikai törekvések, melyek célja az egyéni 

gazdaságok tönkretétele volt. Kezdetben szinte teljesen lehetetlenné tették az 

egyéni gazdaságok kisgép és eszköz beszerzését. Így kevés és korszerőtlen 

eszközökkel rendelkeztek, ami még magán hordozta a háború pusztításának 

nyomait is. Sıt, az idık során az eszközök mennyisége és minısége folyamatosan 

csökkent. Ennek okai, hogy sokan felszámolták gazdálkodásukat, illetve a politikai 

bizonytalanság végett nem hajtottak végre nemhogy fejlesztı, de még pótló 

beruházást sem. 1972-ben a gazdák 65%-a önellátó termeléshez elegendı, 

hagyományos kézi szerszámokkal rendelkezett, míg 15%-a még ebben is 

szőkölködött.(Juhász [1980]) Fontos kiemelni azt a tényt, hogy bár a rendelkezésre 

álló eszközök szőkös mennyiségőek és java részt korszerőtlen, fıként kézi 

eszközök voltak, azonban ezek már a gazdák rendelkezésére álltak, és jelentıs 

részük még a nagyüzemi átszervezés elıtti, egyéni gazdálkodás idıszakáról 

maradtak meg. Ez azt is jelentette egyben, hogy nem kellett hozzá beruházás, hogy 

el tudják kezdeni gazdálkodásukat ellentétben a nagyüzemekkel. 

A kisgazdaságok rendelkezésére álló eszközállományban az állattartás 

területén használt épületek domináltak leginkább, fıként szarvasmarha és 

lóistállók, sertésólak, borospincék, pajták. Ezek azért maradhattak az egyéni 

gazdák kezében, mert a nagyüzemi gazdálkodásba, méretük és szétszórt 

elhelyezkedésük miatt, nem voltak bevonhatóak.(Juhász [1980]) Jellemzı, hogy az 

épületek minısége és kihasználtsága folyamatosan csökkent a szocializmus évei 

során. Ezt jól mutatja az a tény, hogy 1967-ben az épületek kb. fele, és még 1972-
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ben is közel 40%-a üresen állt.(Varga [1979]) Ezen tendencia az 1980-as évekre 

megtorpant, némi növekedés ment végbe az 1990-es évekig. Az épületek másik 

megjelenési formája a növénytermesztésre alkalmas növényházak, üvegházak, 

melyek száma a szakosodást követıen jelentısen megnıtt. Az épületek eloszlását 

tekintve az állattartásra alkalmasak jellemzıen a falusi hagyományokkal 

rendelkezı, egykori tanyavilág területein, vagyis az Alföldön voltak nagyobb 

számban, míg a növénytermesztés speciális épületei pedig a fıváros körüli 

területeket jellemezték. 

Az idı múlásával, ahogyan az egész háztáji gazdálkodást a gépek 

beszerzését is segítették, sıt az 1970-es években már támogatták is. Ennek ellenére 

jellemzıen mindvégig szőkösen álltak rendelkezésre a gépek a kisüzemi 

gazdálkodás számára. A szerszámok jelentıs része kézi hajtású és korszerőtlen 

volt. A permetezés, a darálás, a locsolás még a hetvenes években is jellemzıen 

kézi és elavult módszerek segítségével történt. Ez a helyzet az 1980-as évek során 

sem javult. Változást hozott, hogy az aktív támogatás megjelenését követıen a 

szövetkezeteket kötelezték a kisüzemek termelésének segítésére. Ez gyakran azt is 

jelentette, hogy a szövetkezet közös eszközeit a háztáji gazdálkodásban is 

használták. Így bár a saját eszközállomány nem javult, de nem is volt rá szükség, 

hiszen a kisgazdaságok vagy a nagyüzem eszközeit használták, vagy maga a 

nagyüzem végezte el a gépigényes munkát számukra. 

A mezıgazdasági termelés nélkülözhetetlen eszközei a különbözı vegyi és 

ipari anyagok, mint például a vegyszerek, és mőtrágyák. Az idı haladtával fıként 

1975 után a háztáji gazdálkodás egyre nagyobb arányban részesült ezekbıl is. A 

szövetkezetnek ez nem okozott gondot, hiszen ık is ezeket használták.  

Munkaer ı 
 

A háztáji gazdálkodás egyik legspeciálisabb és legfontosabb termelési tényezıje a 

munkaerı volt. A mezıgazdaság megosztottságának alapja, hogy míg a nagyüzem 

a munkagép igényes, addig a háztáji gazdálkodás az intenzív, több munkaerıt 

igénylı termelést hajtotta végre.(dr.Misi-dr.Markó [1977]) Az állattenyésztés és a 

különbözı kapás kultúrák esetében ekkor még nem volt általános a gépesítettség, 
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így a kézi munkaerı nélkülözhetetlen szereppel bírt. Nagy szerepét mutatja, hogy 

1972-ben az ország népességének fele érdekelt volt valamilyen szintő és mértékő 

háztáji és kisegítı gazdálkodásban, mely a késıbbiekben mérséklıdött, de 

továbbra is jelentıs tömeget mozgatott meg.  

A háztáji tevékenység a család munkaerejére alapozódott, így a gazdaság 

méretétıl függıen a család összes generációja, a legfiatalabbtól a legöregebbig 

részt vett a munkákban. A munkaerı nagysága függött a gazdaság nagyságától, a 

család méretétıl és szerkezetétıl. Jellemzıen nem a termelıszövetkezeti tag, 

hanem a fıfoglalkozással nem rendelkezı nık, és a nyugdíjasok munkaerejére 

épített. Egy 1972-es felmérés szerint a háztáji gazdaságban elvégzett munka közel 

60%-át a nyugdíjasok és a nık végezték.(Varga [1979]) Természetesen gyakran a 

gyerekek és a fıfoglalkozású családfı is részt vett abban. Az idısebb családfı már 

csak azért sem tudott elszakadni a háztáji gazdaságtól, mert az érzelmi szálak az ı 

esetében voltak a legerısebbek.  

Egy 1975-ös felmérés eredménye szerint a családok közel 65%-ában  a 

család egy vagy több tagjának rendszeres feladatai voltak a háztáji munkák 

területén, és az esetek közel felében a háziasszony feladatai  voltak 

meghatározottak, állandóak. Ezek általában az önellátó gazdálkodás a 

baromfinevelés, és sertés hizlalás esetében határozódtak meg. Ezzel szemben a 

családfınek csak az esetek egy negyedében volt elıre meghatározott állandó 

feladatköre.(Juhász [1980]) A gyerekek szerepe fıként a 14-18 éves kor 

közöttiekre korlátozódott, de sok esetben már az általános iskolásokat is bevonták 

a munkákba, amennyire csak lehetett. Egy szintén 1975-ös felmérés alapján a 

családok 17%-a igen, míg közel 50%-a nem vette igénybe általános iskolás 

gyermeke segítségét. A gyerekek esetében a továbbtanulás is egy sarkalatos pont, 

hiszen ezt követıen csökkent szerepük a háztáji munkákban. A nyugdíjasok 

meghatározó szerepet játszottak, hiszen többszörösen is részt vállaltak a 

háztájiban. Egyrészrıl általában rendelkeztek saját birtokokkal, emellett akik csak 

tudtak a rokonság gazdaságaiba is besegítettek, hiszen idejüket tekintve 

megtehették. A háztájiban dolgozók szerepét mutatja a benne eltöltött 

munkaidejük alapján,  a következı 1976-os kimutatás: 
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A háztájiban eltöltött egy fıre jutó átalag munkaidı 1976-ban 
 

2. Táblázat 

Forrás:Varga [1979] 
 

A háztáji és a munkaerı kapcsolatában egy másik sajátosság is 

megfigyelhetı. Egyrészrıl az ebben eltöltött munkaidıt a fıfoglalkozással 

rendelkezık minden esetben a fımunkaidın kívüli, vagyis a szabadidı rovására 

végezték. Másrészrıl a háztáji gazdálkodás képes volt felszívni a társadalomban 

rendelkezésre álló plusz munkaerıt (a nık többsége nem kapott volna egyébként 

sem munkát), (Juhász [1980]) valamint az úgynevezett „járadékosokat” vagyis az 

állandó munkavégzésre alkalmatlan lakosságot.(dr.Misi-dr.Markó [1977])  

Az 1980-as évekre a munkaerı tekintetében is jelentıs változások mentek 

végbe. A háztáji kisegítı jellegének erısödése következtében, a korábban 

domináns eltartottak munkája kezdett visszaszorulni. Az ipar fejlıdése lehetıséget 

adott a falun élı nık számára is, hogy állandó munkahelyet találjanak, így fıállás 

mellett már számukra is kevesebb idı jutott a háztáji munkák ellátására. Az 1990-

es évekhez közeledve ez a tendencia tovább erısödött.(KSH [1991]) 

A háztáji és kisegítı gazdálkodáshoz tartozó népesség 
megoszlása aktivitás szerint (%) 

3. Táblázat 
  1972 1981 
Aktív keres ık 42,7 43,1 
Inaktív keres ık 14,3 20,7 
Eltartott 43 36,2 

összesen 100 100 
Forrás:KSH [1991] 
 

Foglalkozás Munka/nap  
(óra) 

Nyugdíjasok 4,4 
Háztartásbeliek 4,3 
Tsz-ben dolgozó betanított munkások 3,9 
Tsz-ben dolgozó segédmunkások 3,5 
Tsz-ben dolgozó szakmunkások 3,2 
Nem mezıgazdasági segédmunkások 2,9 
Tsz-ben dolgozó szellemi munkások 2,6 
Tanulók 2,4 
Nem mezıgazdasági betanított munkások 2,1 
Nem mezıgazdasági szellemi foglalkozásúak 1,7 

Nem mezıgazdasági szakmunkások 1,5 
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A háztájival rendelkezı lakosság összetételét tekintve a következık 

mondhatóak el. Az  1981-es statisztikai kategóriákat sorra véve a vezetı és 

értelmiségi réteg 36,7%-a, az egyéb szellemi tevékenységet végzık 46,4%-a, a 

szakmunkások 61,9%-a, a betanított munkások 69,1%-a, a segédmunkások 71,6%-

a, és végül a mezıgazdasági fizikai munkások 97,2%-a rendelkezett valamilyen 

típusú kiegészítı, vagy háztáji gazdasággal. A szellemi és vezetıi rétegek, 

valamint az ipari munkások java része mezıgazdasági tevékenységet folytató 

családból származott (hiszen az 1940-es évek végén a magyar lakosság közel felét 

az agrárlakosság alkotta), így számukra nem volt ismeretlen és nagy 

hagyománnyal rendelkezett a mezıgazdasági munka.(KSH [1983])  

A háztáji gazdaság hatékonyságának okai  
 

A háztáji gazdálkodás a szocializmus évei alatt mindvégig gazdaságos tudott lenni 

még akkor is, amikor a gazdaságpolitika célja ennek teljes felszámolása és 

megszüntetése volt. Ezzel szemben a termelıszövetkezetek elmaradtak a tılük várt 

eredményektıl, és csak nehezen sikerült megvalósítani az igazi nagyüzemi 

termelést. Ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy mi volt a titka a háztáji 

gazdálkodásnak, miért tudott ilyen sikeres lenni, és miért maradt el a 

termelıszövetkezetektıl várt siker.  

 

1, A háztáji munkaerı teljes érdekeltsége  

 

A háztáji gazdálkodás sikerességének alapvetı oka, hogy az egyik legfontosabb 

termelési tényezı, a munkaerı motiváltsága, itt volt a legerısebb. A gazdák az 

önellátás idején saját fenntartásuk, késıbb az árutermelés estében, a kiegészítı 

jövedelem érdekében mindent megtettek, hogy a lehetı legjobb terméseredményt 

produkálják. Szorgalmuk és tudásuk legjavát adták. A háztáji esetén szemmel 

látható volt munkájuk eredménye, hiszen az általuk ellátott munkáért csak is ık 

voltak felelısségre vonhatóak, illetve a ráfordított erıforrások (anyagi, és 

természetbeli) és bevételek letisztázása után látták munkájuk eredményét. Ezzel 

szemben álltak a kényszer és érdektelenség jellemzıivel bíró tsz-ek. A háztáji 
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gazdaság esetén a társadalmi-, csoport- és egyéni érdekek megegyeztek (KSH 

[1983]). Jelentıs különbség, hogy a közös gazdáságokban végzett munka 

alapvetıen társult munka, ahol a bérmunkás jelleg érvényesül, míg a háztájiban 

végzett munka egyéni, családi jellegő.(Juhász [1980]) 

 A gazdák lelkiismeretesen mővelték 

földjeiket, nevelték állataikat. Bár volumenében nem 

jelentıs, de bizonyos esetekben a betakarítást 

követıen másodszedést hajtottak végre, majd ezt 

követıen még az úgynevezett böngészést is 

megtették, csakhogy a legtöbb termény betakarításra 

kerülhessen. Az állatnevelés esetében a legkisebb és 

legcsenevészebb jószágot is nevelgették. Sokat 

lendített sikerességében a nyugdíjasok munkája, akik 

kétszer is részt vállaltak a kisüzemi termelésben. Ezzel 

ellentétben, a szövetkezetekben a munkaegységek alapján történı elszámolás az 

embereket nem sarkallta jó minıségő munka elvégzésére, elvégre pusztán a munka 

mennyisége alapján történt az elszámolás (a minıség nem számított). 

 

2, Eszköz ellátottság 

 

Fontos tényezı, amint azt korábban is láthattuk, hogy a kisüzemek rendelkeztek az 

alapvetı felszerelésekkel, termelési eszközökkel (dr.Misi-dr.Markó [1977]), így 

nem kellett plusz beruházást eszközölniük a termelés megkezdéséhez. Késıbb ez 

annyival egészült ki, hogy a gazdák többsége a tsz eszközeit a háztájiban is 

igénybe vette (pl. traktor).  

A szövetkezetek jövedelmezıségét rontotta az eszközellátottság hiánya. 

Nagyüzemi termelés kisüzemi eszközökkel? A termelıszövetkezetek számára nem 

állt rendelkezésre a nagyüzemi termelés alapvetı feltételei. Az elsı szövetkezetek 

a gazdák által a „közösbe” vitt kisüzemi termeléshez elegendı- és megfelelı 

eszközökkel kezdték meg mőködésüket. A gépállomások, melyek szerepe ezen 

eszközhiány enyhítésre szolgált, szintén nem voltak korszerőek, továbbá nagyon 

Márkus Katalin (nagymamám) 
böngészik a határban 1964 
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magas költségen dolgoztak. A megfelelı termelési eszközök beszerzéséhez 

beruházásokra volt szükség, melyet általában hitelek segítségével tudtak megtenni, 

ezzel jelentıs költség terheket okozva. Természetesen ezt az állam gyakran 

átvállalta. 

 

3, A TSZ és a háztáji kapcsolatából fakadó további elınyök 

 
Ahogyan azt korábban is láthattuk a gazdaságpolitika az 1960-as években  

felismerte a háztáji gazdálkodás jelentıségét és szerepét. Ettıl kezdve egyre 

nagyobb mozgásteret biztosított számukra. 1967 után még jelentısebb fordulat 

ment végbe. Az államvezetés már nem csak elismerte, hanem aktívan támogatta is 

a háztáji gazdálkodást.  

A termelıszövetkezetek háztáji számára nyújtott 
támogatás mértéke(millió Ft) 

4.Táblázat 

Forrás: Varga [1979] 
 

Ez óriási segítség volt a háztáji gazdálkodás számára, hiszen ettıl kezdve 

megoldódtak a gazdálkodás olyan sarkalatos kérdései, mint a termékek 

értékesítése, a különbözı nyersanyagok, vetımagok, mőtrágyák, permetszerek 

beszerzése. Ezekhez ekkor már gond nélkül hozzá lehetett jutni, olykor erısen a 

piaci ár alatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1970 1974 1975 
termények, termékek állatok 2035 2678 2552 
anyagok és fogyóeszközök 640 407 440 
szolgáltatások 666 660 691 

összesen 3341 3745 3683 
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A termelıszövetkezeteken keresztül értékesített  
áru mennyisége (millió Ft.) 

5. Táblázat 
  1970 1973 1974 1975 

tej 547 1807 1960 1951 
sertés 868 2549 3804 3095 
baromfi 24 155 165 160 
egyéb termény és takarmány 898 2146 2022 2282 

összesen 2337 6657 7951 7488 
Forrás:Varga [1979] 
 
További elınye származott a háztáji gazdaságnak abból, hogy a szövetkezetekben 

képzett szakemberek folytatták a háztáji gazdálkodás szervezését, és segítését. 

Volt egy erıs tanácsadói háttér. 

Ezen felül a legfontosabb mégis az volt, hogy a szövetkezet köteles volt 

felvásárolni az összes megtermelt árut, még akkor is, ha az rosszminıségő volt. A 

termelıszövetkezetek ráadásul elıre meghatározott fix árral vették át a kistermelık 

áruit, így a kisgazdák tudtak elıre kalkulálni.(Kiss Józsefné) 

 

4, Állami célok  

 

Az állam és pártvezetés célja a szocializmus sikerességének hirdetése volt. Az 

állam támogatások, és soha visszafizetésre nem kerülı hitelek formájában segítette 

a szövetkezeteket gazdaságos mőködésükben. Az ezt úton kifizetett jövedelem 

végül a gazdák zsebébe áramlott és adott lehetıséget a fogyasztás növekedésére, 

lakások építésére, autóvásárlásra.(Hoffman [2004]) 

 

5, A munkaelszámolás  

 

A háztáji gazdálkodás sikerességének oka volt, hogy a felhasznált munka illetve 

esetleges egyéb költségeket a gazdák legtöbbször nem tartották pontosan számon. 

Nem mérték, hogy mennyi idıt töltöttek el a háztáji mővelésével. Már pedig ha a 

gazdák munkájuk költéségét is számba vették volna, valószínő sokat veszített 

volna jövedelmezıségébıl a háztáji gazdálkodás. A munkaelszámolás másik 
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oldala, hogy a háztájiban eltöltött munkaidı, munkanap-jóváírás formájában 

beszámításra került a szövetkezeti munkanapok közé. 

 

6, A háztáji jövedelem 

 

A háztáji jövedelmezıségének érzetét növelte, hogy a gazdák többségének az 

ebbıl befolyó jövedelmet nem kellett befektetniük.(Kiss Józsefné) Egyrészrıl 

azért, mert nem saját maga gazdálkodott, mint korábban, amikor az utolsó forintot 

is visszaforgatta, csakhogy növekedjen lehetısége és esetleg egy új eszközt tudjon 

beszerezni. A közös tulajdon fejlesztése nem volt egyéni érdek. Továbbá a 

szövetkezetek a felmerülı költségeket évközben meghitelezték és az csak az év 

végi elszámolás során került levonásra. Így a gazdálkodásból maradt tiszta 

jövedelmet nyugodtan költhették esetlegesen nyaraló, vagy tv, vagy 

autóvásárlásra.  

 

7, A KGST nyújtotta elınyök. 

 

A szocializmus évei alatt a mezıgazdaság a magyar fogyasztók igényeinek közel 

kétszeresét termelte meg. A magyar mezıgazdaság számára a KGST egy olyan 

felvásárló piacot biztosított, amely ezt az óriási és gyakran gyengébb minıségő 

árut fel tudta venni.  

 

8, Adó kedvezmények és felárrendszer 

 

Az állam aktív támogatása adókedvezmények formájában is megnyilvánult. A 

gazdák 3 fajta adót fizettek; a föld, a lótartás, és az árbevétel után. A kisgazdák, a 

lótartás utáni adó kivételével, mindegyik esetében adókedvezményben részesültek. 

Gazdaságuk árbevétele 150 000 Ft-ig adómentes volt, melyet továbbá családtagok 

után 15 000 Ft, míg az eltartott után 30 000 Ft plusz adókedvezmény egészített ki. 

A spekuláció elkerülése végett az idegen munkaerı után 30% többlet adót voltak 

kötelesek fizetni. Az adókedvezmény mellett jelentıs segítség volt, az úgynevezett 
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felárrendszer is. A gazdák és a nagyüzemek bizonyos termékek esetében az állam 

által nyújtott felárat kaptak a termékeik után. A sertést tartók 3 éves szerzıdés 

esetén az elsı évben 0,5, a második évben 1, míg a harmadik évben 1,5 Ft felárat 

kaptak az államtól kilónként. Mindemellett létezett a sertés nevelés esetében a 

darabszám utáni támogatás is, így pl. 20 sertés felett már kaptak felárat a gazdák. 

 

9, Az általános fogyasztási és értékesítı szövetkezetek (ÁFÉSZ) 

 

Az úgynevezett ÁFÉSZ-ek is óriási segítséget nyújtottak a kisgazdaságok számára. 

Nagy szerepük volt a gazdálkodás koordinálásában, a vetımag, gép, szerszám 

beszerzésben, a termék felvásárlásában pl. 1970-ben 3,6 milliárd, míg 1975-ben 

5,2 milliárd Ft értékekben vásároltak fel árukat a kisüzemektıl. 

 

Ezen tényezık tették a háztáji és kisegítı gazdálkodást a szocializmus évei 

alatt igazán sikeressé. Ezek már elıre vetítik azokat a problémákat is, amelyek 

végett a rendszerváltást követıen a kistermelés volumene visszaesett. Fontos 

megjegyezni, hogy azokon a területeken, ahol a valódi nagyüzemi gazdálkodás 

beindult, és nıtt a gépesítettség aránya, ott akár háromszorosára is növekedett a 

termelési hatékonyság a kisüzemmel szemben.(Varga [1979]) 

A magyar mez ıgazdaság és a földtulajdonlás a rendszerváltást 
követ ıen 

 

Földtulajdonlás és kárpótlás 
 
A földtulajdonlás kérdését tekintve jelentıs változást hozott az 1987. évi I. törvény 

1990-ben meghozott korrekciója. E törvények legfontosabb változtatásai a 

következıkben álltak: 

� Lehetıvé tették a magánszemélyek számára a szabad és korlátlan mértékő 

föld- és ingatlanszerzést. 
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� Megszőnt a szövetkezeti tagok számára a földbeviteli kötelezettség, illetve 

lehetıvé tette a kilépık számára a bevitt föld kivitelét, így tehát szabadon 

dönthettek földhasználatuk mértékérıl és módjáról.  

� Fontos lépés volt, hogy a szövetkezet földjeinek és egyéb vagyonának 50%-

a feloszthatóvá vált a tagok között (letöltött idı és teljesítmény alapján), 

illetve a tagoknak nyereséget és osztalékot fizethettek. 

� A vagyonrész átruházhatóvá vált, illetve a tsz megszőnése esetén ki kellett 

azt fizetni a tagoknak. 

� Lehetıség nyílt a tsz-ek gazdasági társasággá (kft, vagy rt.) való 

átalakulására.(Varga [2004]) 

 

Az itt felsorolt enyhítéseket követték az 1991-92-es törvények, melyek a 

mezıgazdaság teljes átalakulásához vezetettek. E törvények megalkotásakor a 

következı tényezık játszották a legnagyobb szerepet: 

� Célként szerepelt a korábbi magántulajdonlásban esett sérelmek és károk 

orvoslása, melynek módja a részleges és nem természetbeli kárpótlás volt, 

célja pedig, hogy megteremtse az új gazdasági vállalkozások vagyonának 

alapját, illetve lehetıséget nyújtson egy új vállalkozói réteg létrejöttéhez. 

� A korabeli kormánykoalíciós pártok a Kisgazdapárt álláspontját követték. 

Mely szerint a parasztság a tulajdonában esett károk miatt, illetve a 

nagyüzem ellenességtıl vezérelve saját földet szeretett volna, melyen 

családi parasztgazdaságokat indítva, kezdené újra a termelést. Így a 

szövetkezet teljes vagyonának felosztására kerüljön sor. 

� Az ekkori politikai nézetek alapján az emberek fı célja a saját földtulajdon 

megszerezése volt.  

� A parasztság mielıbb szabadulni akart a kényszerrel rájuk erıltetett 

szövetkezeti termelési formától. 

� Úgy vélték a kis családi gazdaságok versenyképesebbek lesznek, mint 

korábbi nagyüzemi egységek. Képes lesz a munkanélküliek befogadására és 

alkalmazására. 
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� 1995-re tervezeték, hogy Magyarország tagja lehet az Európai 

Közösségnek.(Varga [2004]) 

 

1991 és 1992 között ezek lapján hozták meg a kárpótlásról szóló I., II. illetve a III. 

törvényt. Az elsıt hosszú vitát követıen 1991. június 26.-án fogadta el a parlament 

és augusztus 10.-én lépett hatályba. A földtulajdon átalakítását célzó, gyorsan 

létrehozott, gyakran ellentmondásos törvények illetve e folyamat gyors ütemő 

megvalósításának célja pont az ellenkezıjét érte el.  A magyar kárpótlás egy 

rendkívül hosszú folyamatként ment végben. 

Az elsı kárpótlási törvény (1991. évi XXV. Törvény) értelmében: 1949. június 

8.-át követıen minden kényszerrel vagy nem reális áron eladott, illetve elveszett 

vagyon után kárpótlás illeti meg az egykori tulajdonosokat, illetve közvetlen 

örököseiket kárpótlási jegy formájában, mégpedig az elvesztett vagyon érékével 

együtt növekvı regresszivitással. (200 000 Ft alatti kár 100%-ban 200-300 000 Ft 

közötti 51%-ban 300-500 000 Ft között 31%-ban 500 000 Ft felett 10%-ban kerül 

kárpótlásra, de a kárpótlás összege maximum 5 millió Ft lehetett) A kormány a 

privatizáció lebonyolítására felállította az Országos Kárrendezési és Kárpótlási 

Hivatalt, illetve a megyei kárrendezési hivatalokat.(Varga [2007]) 

 „A kárpótlási jegy egy bemutatóra szóló értékpapír, amely szabadon, piaci áron 

(amely a gyakorlatban általában a névérték 70-80%-a körül mozgott) 

forgalmazható és elvileg állami vagyon-, lakás- és földvásárlásra s életjáradékra 

váltható.”(Varga [2004] 53.o.) 

A gyakorlatban a kárpótlási jegyek legtöbbször csak földtulajdon megszerzésre 

voltak alkalmasak. Probléma volt, hogy a kárpótlási jegyek kiosztása nem 

egyszerre történt. Az elején jegyhez jutottaknak még volt lehetıségük állami 

ingatlant vásárolni, azonban ezekbıl kevés volt és gyorsan elkeltek. Aki csak 

késıbb kapta meg kárpótlási jegyét, annak már egyetlen felhasználási lehetıség a 

földvásárlás volt.  

Azon földtulajdonosok, akik nem adták el földjüket a szövetkezetnek, pusztán, 

mint bevitt földet mővelték, így tulajdonjoguk továbbra is meg volt, 

„visszakapták” azt a szövetkezetektıl. A tsz-eknek közös tulajdonú földjeik 
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(ezeknek kb. 20 % állami föld volt) felosztására egy úgynevezett földalapot kellett 

képezniük, melyben a törvény még azt is meghatározta, hogy a különbözı 

aranykorona értékő (vagyis minıségő) földek milyen arányban legyenek. A kijelölt 

földalapokat nyilvános licitálás útján értékesítették, melyeken azok vehettek részt, 

akik vagy az adott településen laktak, vagy ott dolgoztak, vagy ott érte ıket 

sérelem, vagyis itt vették el földjüket. A földértékesítés egyik legnagyobb hibája, 

hogy szabadon választhattak hol szeretnék érvényesíteni kárpótlási igényüket, 

ezzel gyakorta sértve az adott településen lakók érdekeit.(Varga [2004]) 

A föld árverésalapja a földek aranykorona-értéke (AK) volt. A licitáláson a 

meghirdetett, általában 1000 ft/aranykorona értékre lefelé is lehetett licitálni, így 

legtöbbször a minimális 500 ft/aranykorona értéken keltek el a földek. (Egy hektár 

átlagosnak mondható 20 AK értékő föld megvásárolhatóvá vált 10 000 Ft.-ért).  

Továbbá, az árverés során nem vették figyelembe a területeken végzett 

fejlesztéseket, így kerülhetett sor arra, hogy 4-5 AK értékő földön található több 

millió Ft értékő tölgyest, meg lehetett szerezni 4-5000 Ft-ért. 

Problémaként merült fel, hogy amíg a jobb fekvéső és minıségő földek ára az 

egekbe szökött, addig a kevésbé jó földek szinte elvesztették értéküket. Az elsı 

körben kárpótlásra kerültek még olcsón, a késıbb kárpótoltak pedig már nem, 

vagy csak jóval drágábban jutottak földhöz. 

A törvény meghatározta, hogy az új tulajdonos a megszerzést követı 5 évig 

mővelni köteles földjét és tilos volt eladni azt, így megindult a földekkel való 

feketekereskedelem, az ún. „zsebszerzıdések” létrejötte.  

A kárpótlás költségeit elméletben az állam, de valójában a szövetkezetek viselték, 

mivel az elárverezett földekért cserébe leértékelıdött, nehezen fogalmazható 

kárpótlási jegyet kaptak.  

A földkárpótlás súlyos hibája, hogy nem korlátozta a megszerezhetı parcellák 

méretét. Így jöhetett létre a rendszerváltást követıen, az átlagosan 0,6 ha, alig 

mővelhetı  földterületnagyság.(Buday-Sántha [2001]) 

A kárpótlással kapcsolatos viták másik oka, hogy a tagosítás során a csereföldeket 

csak is területnagyság alapján adták, így jelentıs aranykorona veszteségeket 
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szenvedtek el a gazdák. Ellenben a kárpótlás aranykorona alapján történt, így 

gyakran érezték a parasztok úgy, hogy kiforgatták földjeikbıl ıket.(Tabajdi János) 

Az 1989-es földtörvény helyébe új csak 1994-ben (A termıföldrıl szóló 

1994. évi LV. törvény) lépett. Ez 6000 AK-ban szabta meg a megszerezhetı 

földterület maximális nagyságát. Továbbá megtiltotta a jogi személyek és 

külföldiek számára a termıföldvásárlást. Nagy hiányossága e törvénynek, hogy 

nem rendezi teljes mértékben a földbérlés kérdését. Ez, a külföldi magán- és jogi 

személyek, illetve a belföldi gazdasági társaságok földtulajdonszerzési tilalma 

miatt nagyon fontos, hiszen számukra ez az egyetlen mód a mezıgazdasági 

tevékenység folytatására. A haszonbérlet fontosságát a következı 1999-es adatok 

mutatják. A hazai földhasznosítás tekintetében a haszonbérlet (valamennyi 

üzemtípust figyelembe véve) a termıföldalap 57%-át kötötte le, ez az Európai 

Uniós 40%-hoz képest magasnak mondható.(Buday-Sántha [2001]) A jogi 

személyiséggel bíró gazdasági társaságok földbérleti aránya 51,2%, a nem jogi 

személyeké 76,7% volt, míg a szövetkezeteké a 90,7%-ot érte el.(www.akii.hu) 

Szigorú határokat szab a bérlés idıtartamára, ami legfeljebb 10 év lehet és 

minimális idıtartam nem lett meghatározva, ezzel visszavetve a hosszú távú 

gondolkodás, és gondoskodás lehetıségét. Korlátozza a gazdasági társaságok és 

külföldiek számára bérelhetı föld nagyságát, megakadályozva ezzel a nagyobb 

szabású belföldi, külföldi tıkebefektetéseket. 

A 2004-es Európai Uniós csatlakozás során a magyar és külföldi 

földterületek árkülönbségei miatt hazánk 7 év haladékot kapott föld vásárlás 

liberalizációjával szemben. Így Magyarországon továbbra sem szerezhet külföldi 

földtulajdont 

A hatályban lévı földtörvény módosításról a közelmúltban is komoly viták 

szóltak. A módosítások szerint, 6000 AK-ról 12000 AK-ra (300 ha-ról 600 ha-ra) 

növelnék az egy belföldi magánszemély által megszerezhetı maximális termıföld 

nagyságát. A haszonbérleti szerzıdések tekintetében 10 évben határoznák meg a 

minimális haszonbérleti idıtartamot (ehhez kötné az új gazdálkodói 

támogatásokat), míg a maximálist 50 évre növelnék meg. A földterületek további 

elaprózódását pedig az öröklési rend módosításával szeretnék elérni. Ezen 
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változtatások hatására a földkereskedelem élénkülését és az árak emelkedését 

várják a szakértık, ami nagyon fontos lenne. 2004-ben az Európai Uniós 

csatlakozásunk során 7 év moratórium kaptunk a földpiac külföldi (uniós) vevık 

elıtti megnyitására. Amennyiben 2011-ig nem élénkül meg a magyar földpiac, és 

nem emelkednek meg az árak jelentısen, valós veszélye lesz annak, hogy a 

külföldiek nagyon olcsón juthatnak hozzá a jó minıségő magyar földekhez, hiszen 

a magyar földárak jelentısen olcsóbbak, mint az Európai Unió más országaiban 

lévık. Míg Magyarországon átlagosan 1,8 ezer euró egy hektár föld ára, addig 

ugyanez a szomszédos Ausztriában 12, Franciaországban 3,3,  míg 

Németországban 9,4 ezer euró.(Világgazdaság[2008]) 

Véleményem szerint azzal, hogy megnövelik a magánszemély által 

maximálisan birtokolható terület nagyságát, nem érnek el jelentıs élénkülést a 

földpiacon. Sajnos jelenleg a magánszemélyek jelentıs hányada nehéz anyagi 

helyzettel rendelkezik, amin az elmúlt hónapokban kialakult pénzügyiválság csak 

tovább rontott, így nem elég tıkeerısek egy esetleges nagyobb gazdaság 

beindításához. Úgy vélem, a kereskedelem megélénkülését az eredményezné, ha 

lehetıvé tennék gazdasági társaságok számára is a termıföldvásárlást.    

A mezıgazdasági szövetkezetek átalakulása 
 

A rendszerváltás elıtti magyar mezıgazdaság jellemzı gazdálkodási formája a 

szövetkezet volt. A rendszerváltás után a politikai elit úgy vélte, hogy az általában 

erıszakkal létrehozott tsz-ekbıl szabadulni szeretne a magyar parasztság. Azonban 

az 1980-as években kezdıdött enyhítések következtében a parasztok többsége 

alternatív megélhetési lehetıség hiányában inkább maradt volna a tsz-ben, mint 

hogy pusztán „ideológiai megfontolásból”(Varga [1979]) felszámolja azokat. 

Bizonyítja ezt az a számadat is, miszerint az átalakulás során mindösszesen 17 

esetben kérték a tagok a szövetkezet jogutód nélküli megszőnését. Késıbb az 

1990-es évek közepén egyre többen váltak ki az akkor már komoly gazdasági 

problémákkal rendelkezı szövetkezetekbıl és kezdtek saját gazdálkodásba. Az 

1990-es évek második felére a szövetkezetek egy jelentıs része felszámolta 

tevékenységét.   
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A szövetkezetek mőködésérıl az 1992. évi I. törvény, illetve a már 

korábban alakult szövetkezetek további mőködésérıl pedig az 1992. évi II. törvény 

határozott, melynek legvitatottabb része az úgynevezett „vagyonnevesítés”. E 

törvény szerint a közös vagyont (melybe a törvény értelmében a korábban állami 

tulajdon is beletartozott) a tulajdonosok között üzletrész, vagy részjegy formájában 

osztották fel. A további mőködés lehetséges formái voltak az egyesülés, beolvadás, 

szétválás, gazdasági társasággá történı átalakulás. 

A gyakorlatban az átalakulásnak öt jellemzı formája volt: 

� a már korábban említett, igen elenyészı, 17 esetben kért utód nélküli 

megszőnés 

� szétválás, amit 117 alkalommal kértek és 82 esetben meg is valósult 

� csoportos kiválás, amely a szövetkezetek 1/5-ét érintette 

� egyéni kiválás, önállósulás, amelyre a szövetkezetek közel 2/3-ban került 

sor, mely után a kiválók 60%-a önálló, fıfoglalkozásúként szeretett volna 

tovább gazdálkodni 

� gazdasági társasággá való átalakulás, mely után mintegy 100 kft. és rt., és 

kb. 250 nem önálló jogi személyiségő társaság jött létre. 

A vagyonnevesítés során nem minden kérdést tisztáztak részletesen. A jogosultak 

köre egyértelmően meg volt határozva, de a vagyon felosztásának elvét, csak egy 

késıbbi rendelet határozat meg. E késıbbi rendelet értelmében a volt vagyoni 

hozzájárulás 20%-ban ismerhetı el a felosztás során, a dolgozói közremőködıi 

teljesítmény pedig 40%-ban. A gyakorlatban a vagyonfelosztás esetén legnagyobb 

részében a ledolgozott évek száma volt a meghatározó, míg a teljesítmény alapján 

való felosztást jóval kevesebb esetben alkalmazták. 

Rendezetlen maradt a felosztandó vagyon pontos meghatározása. A törvény a 

következı lehetıségeket kínálta fel: eszköz szerinti vagyonértékelés vagy szakértıi 

becslésen alapuló. A gyakorlatban a következı három módszer volt járható: 

� a szövetkezetek tényleges nyilvántartására hagyatkozva határozták meg a 

felosztandó vagyont, de ez elég megbízhatatlannak bizonyult ekkor, 

� szakérıi értékbecslést alkalmaztak 
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� illetve az elızı kettı hibrid megoldása: ahol kellett, ott szakértıi becslést 

kértek, ahol pedig megfelelınek vélték a nyilvántartást ott arra 

hagyatkoztak. 

A legtöbb esetben az elsı megoldást alkalmazták (54%-ban), míg legkevesebben a 

szakértıi becslést vették igénybe, amire általában akkor került sor, ha átalakulás, 

vagy a jelentısebb szét-, vagy kiválás történt. A hibrid megoldásra az esetek 32%-

ában került sor.(Varga [1979]) 

E törvény sok problémát vont maga után. Egyrészrıl sokan pl. az örökösök, 

nem tudtak mit kezdeni üzletrészeikkel, hiszen mezıgazdasággal nem akartak 

foglalkozni, de eladni sem tudták azt. Másrészrıl a szövetkezetek mőködését 

nagyban megnehezítette a sok elaprózott üzletrész.  

A vagyon felosztása után a következıképpen alakult a szövetkezet vagyonának 

tulajdonlása: 

� az összes vagyon alig 40%-ával rendelkeztek az aktív korú, dolgozó tagok, 

akik valóban a szövetkezeti munkából éltek 

� hasonlóan 40%-kal rendelkeztek a már nyugdíjas korú tagok 

� jelentıs 20%-kal rendelkeztek a külsıs tagok. Többségük öröklés útján 

jutott az üzletrészhez és nem kívánt mezıgazdasággal foglalkozni. 

Az így kialakult tulajdonosi szerkezet legfıbb problémája, hogy a valójában 

szövetkezetben dolgozók, és ebbıl élık tulajdonhányada meglehetısen alacsony 

volt, ezzel megnehezítve a megfelelı irányítás megvalósítását, hiszen a kívülállók, 

valamint a nyugdíjasok érdekei (legtöbbször gyors és jelentıs vagyonhoz jutás) 

gyakran ellentétben álltak a hosszú távú célokkal rendelkezı aktív tagok 

érdekeivel. A szövetkezetek privatizációjának egyik vitatott rendelkezése, hogy a 

tagok számára lehetıvé tette a közös tárgyak, eszközök kivitelét kárpótlásként. A 

probléma, hogy a tsz-ek alapvetı felszereléseit „hordták szét”, ezzel nehézkessé 

téve azok további mőködését. Késıbb ezeket az eszközöket, a tagok eladták. A ma 

mőködı szövetkezetek esetében a megmővelésre kerülı föld a tagok tulajdonában 

van, amiért cserébe a szövetkezettıl földjáradékot kapnak, a klasszikus 

szövetkezeti elveknek megfelelıen.(Buday-Sántha [2001]) 

Az így kialakult mezıgazdasági szerkezet fıbb problémái voltak: 
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� a szövetkezetek továbbra is domináns szerepet játszottak a 

mezıgazdaságban, azonban tulajdonosaik érdekei között továbbra is erıs 

ellentét volt tapasztalható 

� a tulajdonosi tudat várt fellendülése elmaradt 

� a földtulajdonlás és földhasználat továbbra is jelentısen kettévált 

� az újjáalakult gazdasági szervezetek jelentıs tıkehiányban szenvedtek, 

termelési struktúrájuk egyszerősödött és extenzív irányba alakult.(Varga 

[2004]) 

 

Állami mez ıgazdasági vállalatok privatizációja 
 

Az állami gazdaságok nagy tıkeellátottsággal bírtak, de nem volt meghatározó 

szerepük a mezıgazdaságban. Legfıbb feladatuk, a különbözı biológiai 

(fajtakutatások) és technikai fejlesztésekben volt. Az agrártermelésben 

mindösszesen 15-17%-ot tettek ki. Az állami gazdaságok 1992-93 között alakultak 

át gazdasági társasággá, ezen idıszak alatt felügyeletük az Állami 

Vagyonügynökség alá tartozott, majd nagyrészük magánkézbe került. 

Az 1992-es szabályozás alapján a 25 stratégiailag fontos állami gazdaság 

(feladatuk a szaporítóanyag ellátás, valamint a biológiai alapok védelme) állami 

tulajdonban maradt, az Állami Vagyonkezelı Rt. irányítása mellett, és az 

ezredfordulón nagyrészüket privatizálták. Fontos megemlíteni az úgynevezett 

„decentralizált privatizációt”, melynek lényege, hogy a gazdaságok készleteiket, 

gépeket, illetve üzletágaikat, nyilvános árverés útján értékesíthették. Ennek célja 

az volt, hogy a nagyobb vállalatokat kisebb részekre bontsák, valamint, hogy ezzel 

enyhítsék súlyos adósságterheiket. Eredménye kettıs volt. Egyrészrıl felesleges 

készleteik és gépeik értékesítése valóban pozitívan hatott mőködésükre, azonban 

gyakran sikeres üzletágak eladására is sor került. Továbbá sok esetben jól mőködı 

termelı-feldolgozó-kereskedı vállalati vertikumokat bontottak meg. 

Az állami gazdaságok értékesítése jóval a valódi érték alatt történt, ugyanis 

általános dekonjunktúra jellemezte ekkor a magyar gazdaságot, valamint a 
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külföldiek termıföldszerzésének tilalma, illetve a bérleti rendszer rendezetlen 

állapota meggátolta a külföldi tıke bevonását.(Varga [2004]) 

A magángazdaságok sorsa a 1990-es években 
 

A „magyar agrármodell” (Varga [2004] 65. o.) sajátossága, hogy a kis- (egyéni 

gazdaságok) és nagyüzem (jellemzıen szövetkezet) között kialakult egyfajta 

munkamegosztás. Míg a munkaigényes termékek zömét a kis gazdaságok 

termelték, addig az extenzív, nagy mennyiségő termékeket a nagyüzemek adták. 

Az így létrejött termelési szerkezet kedvezı volt a kisgazdaságok számára, hiszen 

aki szeretett volna, az tudott némileg önállóan is gazdálkodni. Az 1970-es években 

a párt ezt már nem gátolta, így nem alakult ki a szomszédos szocialista államokhoz 

hasonló nagyüzem- (szövetkezet) ellenesség, és földéhség. A parasztság nagyon is 

elégedett volt az így kialakult rendszerrel, hiszen megkapta havi fizetését a tsz-tıl, 

míg jövedelmének egy másik jelentıs részét a háztáji bevétele adta.(Tabajdi János) 

Egy 1991-1992 fordulóján készült felmérés is ezt bizonyítja, mely szerint a 

korabeli gazdák 96%-a nem szeretett volna önállósulni, és mindösszesen 4 %-a 

szerette volna ezt.(Varga [2004]) 

  A rendszerváltás során a politikai vezetés célja az volt, hogy a magyar 

mezıgazdaságban az egyéni gazdaságok legyenek meghatározóak. Ez azonban a 

rendszerváltást követıen nem valósult meg. Bizonyos számítások szerint egy 

család teljes megélhetését adó mezıgazdasági üzem mérete 20 ha-nál kezdıdik, 

melyhez az 1990-es évek elején további 5 millió Ft-ra lett volna szükség. A 

rendszerváltást követıen az emberek kis hányada rendelkezett ekkora tıkével, a 

hitelek kamatterhei pedig nehezen voltak kigazdálkodhatóak. Továbbá a 

magángazdálkodás egyet jelentett az alapvetı szociális ellátásokból (pl. 

társadalombiztosítás, nyugdíj) való kieséssel, ami nagyban visszavetette a 

vállalkozói kedvet. Így a föld magántulajdonba adása és a szövetkezetek lebontása 

nemhogy javított volna, hanem rontott a földhasználat mértékén és minıségén. 

Míg korábban az állami gazdaságok a föld 6, a szövetkezetek 7 %-át hagyták 

mőveletlenül, addig a hirtelen földhöz jutott gazdák esetében ez 14%-ra ugrott 
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(hiszen sokan nem tudtak mit kezdeni ezzel, mert vagy nem akartak, vagy nem 

tudtak mezıgazdasággal foglalkozni).  

A kormány 1993 után ösztönözni próbálta az egyéni gazdaságok 

kialakulását, azonban ennek eredményeként olyan kismérető gazdaságok jöttek 

létre, amelyek hosszú távon nem tudtak jövedelmezıen gazdálkodni. 1995-ben a 

szövetkezetek 93,3%-a az integráció (vagyis a korábban kialakult együttmőködés) 

bıvítését szándékozta elısegíteni. Késıbb miután szembesültek azzal, hogy a 

kisüzem integrációja számukra nem gazdaságos, jelentısen lecsökkentették azt. 

Ezzel viszont az egyéni gazdaságok vesztették el jövedelmezıségüket és 

kényszerültek termelésük felszámolására. 

A mezıgazdaság teljesítménye és f ıbb jellemz ıi 1990 után 
 
A rendszerváltás, a kárpótlás és privatizáció következményei a mai napig érzıdnek 

a magyar mezıgazdaságon. A nehezen létre jött magyar agrármodell bomlott meg 

az 1990-es évek végén és helyére a mai napig nem alakult ki új. A mezıgazdaság 

szinte minden téren elmarad korábbi teljesítményétıl.  Nagyon jól mutatja ezt a 

következı diagram is. 

A mezıgazdasági termékek bruttó termelésének volumenindex e 
1991 és 2006 között
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Forrás: KSH [1997] [2000] [2007] 
 

Jól látszik, hogy 1990-hez mérten az élı állatok és állati termékek területén 

jelentıs visszaesés következett be, és szinte mindvégig csökkenı tendenciát 

mutatott. Az 1990-es évek közepén csak 60%-át, 2005-ben már csak 58%-át 

1. ábra 
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produkálta a szektor az 1990-es teljesítménynek. A növénytermesztés területén is 

jelentıs visszaesés történt, de nem akkor, mint az állattenyésztés esetében. Az 

1990-es évek közepén csak 80%-át állították elı az 1990-es szintnek, azonban 

2000-t követıen már javulás látható, 2004-ben valamint 2005-ben pedig már meg 

is haladta az 1990-es szintet. A két szektor közötti különbség, hogy a 

növénytermesztés eredményét az idıjárás is nagyban befolyásolja. 

A teljesítmény csökkenését mutatja az a tény is, hogy a mezıgazdaság az 

ország GDP-jébıl egyre kisebb részt állított elı. Az 1997-es 5,2% helyett 2005-

ben már csak 4,4%-ot.  

A mezıgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban
 1997 és 2005 között

(folyóáron, százalákban)
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Forrás: KSH [1997] [2000] [2007] 
 

Egyre kisebb részt tett ki az ország összexportjából a mezıgazdasági termékek 

hányada. Amíg 1997-ben az ország összexportjának a 4,7%-át, addig 2005-ben 

már csak 2,5%-át tette ki a mezıgazdaság produktuma. Az összehasonlítás 

érdekében egy-két történelmi adat. Az Osztrák-Magyar Monarchia ideje alatt az 

ország exportjának 60%-át a mezıgazdaság adta, de ne feledjük, hogy akkor is volt 

egy speciális munkamegosztás, mely alapja, hogy Magyarország a mezıgazdaság, 

míg a Monarchia más területei az iparra szakosodtak. Így óriási felvevı piaccal 

rendelkeztünk. A két világháború között ez tovább növekedett és az összkivitel 65-

80%-át adta a mezıgazdaság. A szocializmus ideje alatt is a mezıgazdaság 

jelentıs export teljesítménnyel rendelkezett, mind a KGST, mind a nyugati tıkés 

országok irányába. A mezıgazdaság volt az egyik legfontosabb ágazat ekkor, 

2. ábra 
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Az aktív keres ık száma a mez ıgazdaság, vadgazdálkodás, 
erdıgazdálkodás, és halászat területén 

1990 és 2005 között (ezer f ı) 
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3. ábra 

aminek termékeit nyugatra is értékesíteni lehetett. 1963-ban az összes export 23%-

a, a tıkés export 49%-a volt mezıgazdasági termék.(KB jelentés [1964]) Az 

ország GDP-jébıl is jelentısebb hányadot tett ki a mezıgazdaság korábban. A két 

világháború ideje alatt közel 40%-kal részesült, a szocializmus éveiben az 1970-es 

évek második felében pedig közel felét állította elı. Így még jobban látható, hogy 

milyen jelentıs visszaesés történt napjainkban.  

Forrás: KSH [1997] [2000] [2007] 

 

 Az 1990-es évtizedben a legnagyobb létszámkibocsátó az agrárágazat volt 

és ami a legnagyobb probléma, hogy a munkaerı kiáramlás nagyon rövid idı alatt, 

1990-94 között ment végbe. A munkaerı kiáramlás ekkor közel 2,5-szerese volt a 

nemzetgazdasági átlagnak.(Kapronczai [2003]) Amíg 1990-ben kb. 693 ezer fıt 

foglalkoztatott, addig 3 évvel késıbb már csak fele annyit, míg a folyamatos 

csökkenést követıen 2005-ben már csak 194 ezer fınek adott munkahelyet. Ezt a 

csökkenést ellensúlyozhatja az a tény, hogy a fıállású mezıgazdasági 

alkalmazottak számának többszöröse a nem fıállásúként mezıgazdasággal 

foglalkozók száma, melyet ez a kimutatás nem tart számon. A mezıgazdaságra is, 

mint ahogyan az ország egészére, jellemzı az elöregedés. A mezıgazdasági 

munkaerı 59%-a a közép és az idıskorúak közé tartozik. A foglalkoztatottak 

egynegyede 50 feletti. 
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Forrás: KSH [1997] [2000] [2007] 
 

 

A mezıgazdaság szereplıinek alakulását már az elızı részben részletesen 

kielemeztem. A rendszerváltást követıen megjelentek hazánk mezıgazdaságban a 

gazdasági társaságok, és az egyéni vállalkozók. Részletes adatokkal 1998 és 2005 

közötti idıszakról rendelkezem. Ahogyan azt korábban is említettem a kormányzat 

céljától eltérıen az 1990-es éveket követıen sem szőntek meg a szövetkezetek a 

magyar mezıgazdaságban. Bár egy részük valóban feloszlott és számuk 

folyamatosan csökken, de 1998-ban 2026, és 2005-ben is még 1883 szövetkezet 

mőködött hazánkban. Jelentıs szerepet játszanak az egyéni vállalkozók és a 

gazdasági társaságok is. Mindkét esetben növekedés figyelhetı meg, hiszen míg 

1998-ban 38 294, addig 2005-ben már 41 341 fı egyéni vállalkozóként 

tevékenykedett a mezıgazdásában, a gazdasági társaságok száma pedig 9421-rıl 

11 419-re növekedett ezen idıszak alatt. A gazdasági társaságok egy jelentıs része 

korábbi termelıszövetkezetbıl alakult át és folytatta tevékenységét napjainkig. Az 

egyéni vállalkozások esetében jelentıs azok száma, akik korábban a 

szövetkezetben dolgoztak, majd a kiválást követıen egyéni vállalkozóként 

dolgoznak tovább a szövetkezetnek pl. traktorosok.  
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4. ábra 
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Földterület használata gazdasági formák szerint 
1990-2006 (ezer hektár)
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Forrás: KSH  [1997] [2000] [2007] 
 

A földterület használatát tekintve jól látszik, hogy a privatizációs és 

kárpótlási törvényeket követıen jelentısen visszaesett a gazdálkodó szervek által 

használt területek nagysága. 1992-93-ig a gazdasági szervezetek használták a 

földterület jelentıs hányadát, majd ezt követıen mővelt területük jelentısen 

visszaesett, míg az egyéni gazdálkodók egyre nagyobb hányadot mőveltek meg. 

Érdekes, hogy ezen tendencia 2004-et követıen visszafordult és ismét a 

gazdálkodó szervek mővelték meg a területek többségét. Ennek oka, hogy a 

nagyüzemek támogatásának megszőnését, illetve az EU-hoz csatlakozást követıen 

egyre több egyéni gazda vesztette el korábbi jövedelmezıségét és számolta fel 

gazdaságát. 

Összegezve elmondható, hogy a mezıgazdasági termelık szerkezete a 

rendszerváltást követıen jelentısen átalakult. A 1991 és 1992-es törvények 

következtében a földek elaprózódtak és sok kicsi termelı jött létre, megjelentek a 

gazdasági társaságok mezıgazdaságunkban, és a szövetkezetek egy része az 

átalakulás után tovább mőködött.  

 

 

 

 

 

5. ábra 
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Az egyéni gazdaságok termıterületének mérete  
szerinti megoszlása 2000-ben 

6. Táblázat 

Nagyságcsoport (hektár) Termıterülettel rendelkez ı 
gazdaságok száma 

0-1,1 654 275 
1,1 - 5 177 383 
5,1 - 10 42362 
10,1 - 50 43612 
50,1 - 100 4650 
100,1 - 300 2218 
300,1 - 500 177 
500,1 - 1000 65 
1001 - 7 

 
Forrás: KSH[ 2000] 

 
E törvényektıl várt változás nem teljesen ment végbe. A kisgazdaságok nem 

tudták átvenni a nagyüzemi termelés szerepét, és bár magánkézbe kerülve, de 

továbbra is a nagyüzemek termelik a mezıgazdasági termékek döntı többségét. 

Végezetül a mezıgazdaság teljesítményének visszaesésnek okairól röviden. 

� A mezıgazdaság strukturális átalakítása mindig is a teljesítmény átmeneti 

erıs visszaesését vonzza maga után. A rendszerváltás elıtti magyar 

agrármodell helyére még mindig nem alakult ki újabb. 

� 1989-et követı általános gazdasági nehézségek a mezıgazdaságot sem 

hagyták érintetlenül. 

� A szocializmus évei alatt a mezıgazdaság jóval a belföldi keresleten felül 

termelt. Ez akár a 150-180%-ot is elérte. Ezt a többlettermelést a KGST, 

mint óriási felvevı piac megvásárolta, ezzel óriási export lehetıséget 

teremtve a magyar mezıgazdaság számára. 1989-et követıen ez a piac 

megszőnt, és a nyugati piacok is beszőkültek. Ezek következtében a 

jelenlegi kb. 30%-os plusz teljesítményt (a hazai keresleten felül) nehéz 

értékesíteni. 

� A rendszerváltást követı gazdasági nehézségek következtében nem csak az 

export, de a belsı kereslet is jelentısen lecsökkent. 

� A belsı kereslet lecsökkenés mellett egyre erısebb az agrárimport, és a 

külföldi termelıkkel szemben az elmaradt beruházások következtében nem 
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elég versenyképes a magyar agrárszektor. Az import területén óriási 

szerepet játszanak a nagy kereskedelmi egységek, melyek kihasználva az 

általuk forgalmazott sok termék adta lehetıséget, gyakran az elıállítási ár 

alatt kínálják az élelmiszeripari árukat. 

� Sok kistermelı felszámolja gazdaságát, mert az Európai Unió olyan 

környezetvédelmi és állategészségügyi elıírásokat tett, melyeknek a magyar 

gazdák nem tudnak megfelelni. 

� A termelıszövetkezetek felszámolásával megszőntek a gazdák számára a 

kiszámítható stabil árak, a termékértékesítés biztonsága. Az árakat egyre 

inkább a piaci verseny a külföldi és hazai értékesítés határozta meg. Az 

1990-es évek elején még bizonyos termékek esetében megtartották a 

hatósági árakat, így hatóságilag rögzített (fix) árat pl. tehéntej, hatóságilag 

garantált árat (melytıl piaci viszonyok alapján lefelé el lehetett térni) a 

vágósertés, és végül hatósági tájékoztató árat (melytıl a piaci viszonyoktól 

függıen le, és felfelé is el lehetett térni bizonyos mértékben) a vágómarha, 

takarmánykukorica, takarmánybúza tekintetében. A többi termék esetén a 

szabad árképzés érvényesült. Ezt követıen az 1993. évi VI. törvény a 

közvetlen szabályozott agrárpiac esetén bizonyos termékekre garantált árat 

határozott meg (pl: tehéntej, élelmezési célú búza, takarmánykukorica, 

vágómarha és sertés). Ez az ár 1998-ig az adott évre kialakult termelési 

költség 90%-a körül alakult, így nem biztosított jövedelmezıséget a gazdák 

számára. 1998-at követıen ez már csak a költségek 70%-át fedezte. A 

korábban említett 1993-as szabályozás kimondta az irányár, késıbb a hozzá 

tartozó intervenciós ár meghatározását.8 2003-ban újabb szabályozás ment 

végbe az árak estében és az egyes termékpálya-szabályozások eszközéül 

alapárat, irányárat, minimumárat és intervenciósárat határozott meg. A 

termelıi árak 1990 és 2002 között folyamatosan emelkedtek. 1997-ig 

                                                 
8 Irányár:” amely a várható piaci viszonyok függvényében, azt az árcentrumot jelöli meg amely az áringadozások centrumát jelöli 

meg” az intervenciós ár olyan elıírt legalacsonyabb és legmagasabb ár, amelyet ha a piaci ár elér vagy meghalad, az agrár piaci 

rendtartás eszközei alkalmazásra kerülnek (Kapronczai [2003]o. 117-121)  
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rohamos ütemben, majd egy kisebb lassulás után 1998-tól ismét gyorsult az 

árak emelkedése.(Kapronczai [2003]) 

� 1990-tıl az agrárolló mértéke drasztikusan növekedett. Az 1990-hez képest 

35-40%-os nyílás következtében az 1998-as árakon számolva 400 milliárd 

forint került kivonásra a mezıgazdaságból. Kiugróan magas volt az értéke 

1990-1991, 1993-1994, 1996-1999 között. 

Az agrárolló alakulása 1992 és 2000 között
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Forrás: KSH [1997] [2000] [2007] 

6. ábra 
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Háztáji gazdálkodás a rendszerváltást követ ıen 
 

A rendszerváltást követıen a szocializmus évei alatt mőködı háztáji gazdálkodás 

megszőnt. A jelenlegi jogi szabályozás olyan keretfeltételeket szab a szövetkezetek 

számára, mely mellett a hagyományos háztáji gazdálkodás már nem képes 

mőködni. 

Ahogyan azt már korábban is említettem, 1991 és 1992-t követıen a 

mezıgazdaság szerkezete teljesen átalakult. Az elaprózódott teleknagyságok, a 

föld értékesítési, és bérleti problémái mind-mind olyan tényezık, amelyek az össz-

mezıgazdaság, így az egyéni gazdaság teljesítményét is visszavetették. A 

rendszerváltás ideje alatt a kormányzat célja a szövetkezetek megszőntetése, és 

egyéni gazdaságok létrehozatala volt. Azonban az egyéni gazdaságok, a 

szocializmus évei alatt a nagyüzemektıl kapott támogatás nélkül, már nem tudnak 

gazdaságosan mőködni. A háztáji gazdálkodás hatékonyságának korábban 

bemutatott okai már teljesen megszőntek, így téve gazdaságtalanná a kisüzemi 

mőködését. Természetesen a korábbi tényezık közül sok ma már nem is lehetne 

életképes pl. a háztáji munka beszámítása munkabérért cserébe, a munkák 

pontatlan elszámolása. Viszont az alapvetı integrációt folytatniuk kellett volna a 

szövetkezeteknek. A beszerzés, és bizonyos munkák közös elvégzése, majd az 

értékesítés megszervezése olyan tényezık, melyek nélkül a kistermelés gazdaságos 

mőködése lehetetlen. 

A napjainkra kialakult integrációs forma az úgynevezett termelıi csoportok. 

„A termelıi csoportok az azonos termék, illetve termékcsoport szerint szervezıdı 

termelık olyan együttmőködései, amelyekben piaci pozícióik megerısítése 

érdekében az általuk önállóan végzett mezıgazdasági, erdészeti vagy halászati 

alaptevékenységükhöz illeszkedı tevékenységre, különösen az általuk elıállított 

növényi és állati termékek termelési folyamatának elısegítésére, termékeik 

feldolgozására való átvételére, tárolására, piacképes áruvá történı elıkészítésére, 

valamint közös értékesítésére, az e rendeletben meghatározott szabályok 

betartásának vállalásával önkéntesen társulnak.”(www.fvm.hu) A termelıi csoport 

lehet kft, vagy szövetkezet. 2003 végéig 662 BÉSZ-nek minısülı, vagyis a 
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beszerzéssel és értékesítéssel foglalkozó, úgynevezett új típusú szövetkezet alakult, 

amelyek közül 2003-ban 96 szövetkezet kapott állami támogatást. A gépkörök 

száma 37, a tejszövetkezeteké 8. Mőködik 93 elızetesen, vagy véglegesen elismert 

TÉSZ (2005. februári adatközlés szerint), a termelıi csoportok száma 252; melyek 

72%-a szövetkezeti formában mőködik.(www.akii.hu)Az itt bemutatott számokból 

is látszik, hogy ma Magyarországon, nagyon sok kicsi termelıi csoport jött létre, 

melyek az összefogás, és közös érdekképviselet helyett gyakran egymás ellen 

harcolnak. 

A háztáji gazdálkodás visszaszorulását mutatja az tényi is, hogy a segítı 

családtagok száma 1996 és 2005 között több mint a felére csökkent. 

A mezıgazdasági önálló segít ı családtagjainak 
száma 1996-2005
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Forrás: KSH [1997] [2000] [2007] 

7. ábra 
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ESETTANULMÁNY 
 

Az a bizonyos Szabadszállás... 
 
A nagy múlttal rendelkezı Szabadszállás, melyrıl az elsı írásos feljegyzés egy 

1423-ban Zsigmond király által íródott levélben olvasható, a Duna-Tisza közén, 

Budapesttıl 80, Kecskeméttıl nyugati irányba 40, míg a Dunától pedig keletre 30 

km távolságra helyezkedik el. Városunk keleti részén homokos, kezdetben 

legeltetésre, késıbb szılı, és erdıtelepítésre alkalmas terület az aranyegyházi, 

„öreg buckai” területek fekszenek. A nyugati határában pedig a helybeliek által 

csak a „feketének” nevezett egykori tanyavilág (226 tanyából állt ez a terület, a 

városhoz pedig összesen 1078 tanya tartozott 1949-ben) helyezkedik el. A 

„feketei” földek jó minıségő, szántóföldi mővelésre alkalmas „fekete” föld, innen 

származik megnevezése is. Megmővelését segíti a határában elhelyezkedı „Kígyós 

ér”. 

  A szabadszállási lakosság jelentıs része mindig is mezıgazdasággal 

foglalkozott. Kezdetben kötetlen határhasználat, leginkább legeltetı állattartás, 

kevés szántó mővelés volt a jellemzı, gabonakereskedés nem volt, fıként saját 

fogyasztásra és az itt tartózkodó katonák számára termeltek. A rendszeres Duna 

áradások bizonytalanná tették a gazdálkodást. Háromnyomásos rendszerben 

vetésforgót alkalmaztak, ıszi gabona, tavaszi gabona, és ugar követte egymást. A 

földtulajdonlás kérdésében az 1745-ös redemptio9 hozott gyökeres változást, de a 

háromnyomásos gazdálkodás megmaradt. A redemptiót követıen a földek 3 részre 

lettek osztva, és így oszlott meg a három különbözı nyomási terület is. A gazdák 

                                                 
9 redemptio: a szó jelentés visszaváltás. 1745-ban Mária Terézia engedélyezte a területen élı kiskunok számára a redemtptiot.  A 

Jászkunságra kivetett 563 950 forint váltságdíjból, a Szabadszállás területén élıkre 21600 forint jutott. Ezt követıen,  akik a 

megváltásban részt kívántak venni befizetésük ellenében kaptak szántót, kaszálót, nádast, legelıt. Mivel a gazdák a befizetett forintért 

cserébe arányosan kapták meg a földet ezért a mai napig él a köztudatban a „forintos” földek kifejezés. A megváltás során a legkisebb 

összeg 20 forint, míg a legnagyobb 350 rajnai forint volt, és 5 forint kb. 2 kataszteri holdnak felelt meg, a díjat több részben fizethették 

be. A földek szétosztására a befizetéseket követıen 1759-ban, került sor. A helybeli lakosok közül 189-en vettek benne részt, így a 

feleségek, gyermekek,illetve azokkal, akik nem váltották meg földjüket a kora lakosság kb.1000 fı lehetett. Ettıl kezdve a föld értékét 

forintban fejezték ki, és ekkor készült ez az elsı telekkönyv, melybe késıbb a tulajdon változásokat is vezették. Magyarország 

történetében még egyszer soha nem történt ilyen jellegő megváltás. Maga az eladott nép vásárolta vissza földjével együtt szabadságát. 

( Tóth [2001]] 
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megkapták a pénzük után járó szántóföldet, mely késıbb törzsbirtokuk lett, és 

ennek arányába kaptak szállásföldet (állattartásra kijelölt földterület), kaszálót, 

házi fundust és kertet, illetve legeltetési jogot. A mezıgazdaság fı ágazata 

továbbra is a legeltetı állattartás (göbölytartás, marhahízlalás) volt, viszont nagy 

múlttal rendelkezik a szılıtermesztés is. Errıl tesz bizonyságot egy 1380-as Nagy 

Lajos király idején kiadott oklevél, mely a helyi borok és szılık dicséretét 

tartalmazza. 

A II. világháborút követıen Szabadszálláson is felállításra került a 

„Földigénylı Bizottság”. A 24 fıs bizottság 4-5 tagú csoportokra oszlott és így 

kezdték meg a földek kiosztását a jelentkezı igényjogosult nincstelenek számára 

1945 tavaszán. A földosztás során 21 birtokot vontak megváltás alá (összesen 3500 

kat. hold), és 450 személy jutott földhöz. A földosztást követıen Szabadszálláson 

is megszőnt a nagybirtok  

A földreform végrehajtásával és az államosítások után napirendre került a 

mezıgazdaság átszervezése. Szabadszálláson is megindult a termelıszövetkezeti 

csoportok (tszcs) és a termelıszövetkezetek megalakítása. A tsz szervezés 

kezdetben, 1949-ben még minden probléma nélkül kezdıdött, hiszen ekkor, 

ahogyan az ország többi területén itt is fıként korábban földnélküli parasztok 

léptek be nagyszámban a tsz-be.10 Az elsı ilyen szövetkezetek a „Petıfi” tszcs és a 

„Vöröstraktor” tszcs néven jöttek létre 1949-ben. Késıbb, amikor már a korábban 

is földdel rendelkezı parasztokat szerették volna taggá tenni, nagyobb nehézségbe 

ütköztek. 1952-re a parasztok nagy részét mégis sikerült a megalakuló tsz-ek 

valamelyikébe kényszeríteni.(Tabajdi János) 1952-re a következı tszcs-k alakultak 

meg: 

� 1951-ben az Új Élet tszcs, mely késıbb egyesült a kunszentmiklósi 

határban lévı „Békéért” nevet viselı tszcs-vel és lett belılük: 1952-ben 

„Arany János” TSZ 

                                                 
10 A TSZ szervezés „magunk között a volt Ferenczi-birtok cselédei, summásai közt kezdtük […] 1949. szeptember 5-én alakult meg. 

A „ Vöröstraktor” tszcs nevet vettük fel, ha jól emlékszem, 300-350 vagy 400 hold földön kezdtük meg a gazdálkodást. Semmink sem 

volt. Hitelbıl szereztünk be mindent, a gépállomás segített dolgozni…. Andrási Ferenc; 25 év útján Szabadszálláson.  Id, Gyenes 

Józsefné elmesélése alaján) 
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� 1952-ben a Búzakalász TSZ. alakult meg, mely egyesült az 1949-ben 

alakult Petıfi tszcs-vel és lett belılük 1958. augusztus 20.-án az Alkotmány 

TSZ.  

� A helyi Földmőves Szövetkezet keretében pedig megalakult 1955-ben a 

Mathiász János Szılıtermelı Szakcsoport. 

1956-ban a forradalom idején a tsz-ek 

többsége Szabadszálláson is megszőnt. 

(Tabajdi János) Az ezt követı újabb 

erıszakos tsz szervezések és 

átszervezések végül meghozták 

eredményüket és 1961-re, mint ahogyan 

az ország nagy részén, Szabadszálláson 

is végleg sikerült a téeszesítés, és a 

gazdák többsége tsz tag lett. A tagok toborzásának sikeressége fıként az erıszakos 

agitálásnak11, illetve a tagosításnak12 volt köszönhetı Szabadszálláson is. 1961 

után a következı tsz-ek mőködtek Szabadszálláson, ami ezután 

termelıszövetkezeti község13 lett (Honvari [2005]):  

�  József Attila Mg. TSZ. alakult 1961. január 12-én. Ehhez olvadt be a 

Kiskunság Mg. TSZ., mely 1961. január 7-én alakult. A két tsz 1964. január 

1-tıl egyesült és kezdtek közösen gazdálkodni. 

                                                 
11 Nagymamán elmesélése alapján annak idején nagypapán is az erıszaknak köszönhetıen lépett be a tsz-be, valamint több történet is 

él a köztudatban, mely szerint több ember halálát is okozta ezen erıszakoskodás 

12 A XIX. század során a tagosítás célja, hogy az elaprózott birtok rendszer (melynek oka a magyar öröklési rendre vezethetı vissza) 

felszámolja és egységesebb könnyebben mővelhetı birtokokat alakítson ki. A tsz-szervezések kezdetén is hasonló céllal kezdték meg a 

tagosítást, hiszen volt olyan tsz, melynek birtokai nagyon sokfelé voltak szétosztva, így arra törekedtek, hogy egy tagba összevonva 

könnyebben lehessen mővelni. Idıvel ez a cél háttérbe szorult, és helyette arra törekedtek, hogy a tsz-ek a lehetı legjobb birtokokat 

szerezzék meg a határban, illetve hogy ezzel is késztessék a parasztokat a tsz-tagságra. Hiszen a tagosítás során a gazdáknak saját 

földjükért cserébe rosszabb minıségő (átlagban 15-20%-kal rosszabb) és rosszabb fekvéső (a lakóhelytıl átlagosan 58%-kal távolabb 

esı) földeket ajánlottak fel, melyet a gazdák nagy része nem fogadott el és inkább belépet valamely tsz-be, hiszen ekkor megmaradt 

saját földje, melynek a tulajdon joga a tsz-tagság után is megmaradhat neki. (lásd: Honvári János xxxx 329-330, és 342. old.) A 

tagosítás másik komoly problémája, mely a kárpótlás során nagy vitát eredményezett, hogy tudatosan nem vették figyelembe az eredeti 

és a csere föld aranykorona közötti különbségeket. Pusztán arra törekedtek, hogy azonos nagyságú földet adjanak cserébe.(Tabajdi 

János) 

13 A „minél nagyobb, annál hatékonyabb” elv nevében indult meg a tsz-ek összevonását célzó terv. A kisebb csoportok 

összevonásával 1000-2000 holdas tsz-ek megalakítása lett a cél, ahogyan az a Szovjetunióban is megtörtént. (Honvári [2005])  
 

Kötelezı termény beadás Szabadszálláson 
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� Lenin Mg. TSZ. a két régebben gazdálkodó Arany János és Vöröstraktor 

Mg.TSZ.-ek egyesülésébıl született 1959. évben.  

� Mathiász János Mg. TSZ. 1962. január 4.-én alakult, az ugyancsak ezt a 

nevet viselı Szılıtermelı Szakcsoportból. Ehhez a tsz-hez, mint erısebb 

tsz-hez csatlakozott 1966. január 1-tıl a Kossuth Mg. TSZ, mely 1961. 

január 2.-án alakult és 1968. január 1-tıl pedig az Alkotmány Mg. TSZ. 

� Zöld Mezı Mg. TSZ. alakult 1961. január 12.-én, mely a község keleti, a 

belterülettıl a legmesszebb esı Balázspusztát fogta össze. Ezzel egy idıben 

alakult a község Szigeti részén a Sziget Mg. TSZ. A két tsz a kis területekre 

való tekintettel úgy határozott, hogy nem kezdi meg külön-külön a 

nagyüzemi gazdálkodást, hanem 1961. február 15-én egyesültek és Zöld 

Mezı Mg. TSZ. néven indultak el.(Tóth [2001]) 

Végül 1971. január 1-jén történt az utolsó átszervezés, mely során a fent említett 4 

tsz-bıl kettı lett: 

� Az Egyesült Lenin Mg. TSZ, mely a József Attila Mg. TSZ. és a Lenin Mg. 

TSZ.-bıl jött létre.  

� Az Aranyhomok Mg. TSZ. pedig a Mathiász János és Zöld Mezı Mg. TSZ-

ek egyesülésébıl keletkezett.” ( Tóth [2001]) 

„A termelıszövetkezetek 

munkáját segítették a 

gépállomások14. Szabadszálláson, 

1949 nyarán alakult meg a 

Martinovics Péter-féle tanyán az 

akkori tulajdonos, Özv. Geréby 

Jánosné 162 holdas birtokán a 

gépállomás, amely részére 4-5 

kat. holdat hasítottak ki a 

                                                 
14 A gépállomások nagyon fontos szerepet játszottak a gazdasági felszereléssel nem rendelkezı újonnan földhöz jutott parasztok és a 

tszcs részére. A állami Gépállomások segítségével megteremtıdöttek a szocialista nagyüzemi gazdálkodás feltételei. Azonban célja 

ennél sokkal több volt. Egyrészrıl eszköze volt ez a gazdák, tsz-be kényszerítésének, hiszen állami tulajdonban voltak a nagygépek, 

továbbá mivel állami tulajdonban voltak ezért eszközéül szolgált ez a vagyon kivonásának a mezıgazdaságból 

 

A gabona kötelezı beadását szállítja a Szövetkezet a 
Terményforgalmi Vállalat vasúti raktárába 1949-ben 
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birtokból. A Gépállomás rövidesen megkezdte az építkezést a géppark részére. 

Kezdetben 6 db G 35-ös traktorral és 22 vetıgéppel rendelkezett.” A 

szabadszállási gépállomás 1969-re szőnt meg, amikor lehetıség nyílt a tsz-ek 

számára, hogy a Romániából érkezı traktorokat, részletre megvásárolják. Ezután 

minden tsz saját gépekkel rendelkezett.(Tabajdi János)  

A háztáji és kisegítı gazdálkodás termelésének és értékesítésének jobb 

megszervezésére 1969-ben a négy tsz létrehozta a Petıfi tsz-köz Önálló 

Vállalkozás-t, mely 1975. június 30-áig mőködött. Megszőnése után vagyonuk a 

községben mőködı két termelıszövetkezet „Egyesült Lenin” és „Aranyhomok” 

Mg. Tsz-ekbe került át.( Tóth [2001]) 

Egy szabadszállási termel ıszövetkezet története 
 

Esettanulmányomban, a kezdetben Lenin Mg TSZ, majd Egyesült Lenin Mg TSZ, 

a rendszerváltást követıen pedig, Róna Mezıgazdasági Szövetkezet adatai 

kerülnek elemzésre. 

A Lenin Mg TSZ két korábban megalakult, az Arany János és a legelsı tsz-

ek között megalakult Vöröstraktor Mg TSZ egyesülésébıl jött létre 1959-ben. Ezt 

követıen az 1973-as átszervezések és összevonások után a József Attila Mg TSZ 

egybeolvadt a Lenin Mg TSZ-szel és így alakult meg az Egyesült Lenin Mg TSZ. 

A rendszerváltást követıen a szövetkezet tagjainak többsége a közös gazdálkodás 

folytatása mellett döntött, így az átalakulás utáni új néven a mai napig is mőködik 

a Róna Mezıgazdasági Szövetkezet. Ezen szövetkezet tagja lett nagypapám a 60-

as évek elején, majd halálát követıen özvegyi jogon nagymamámra szállt át a tsz 

tagság.  
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A szövetkezet tag és dolgozói létszámnak alakulása 

Tag és dolgozói létszám alakulása 1965 és 2008 közö tt
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Forrás: saját szerkesztés 
 
A taglétszámra vonatkozó elsı adat 1965-bıl származik. Ekkor a Lenin Mg. Tsz-

nek 154 család volt tagja, összesen 254 fı, amibıl 161 aktív és 93 nyugdíjas tag 

volt. Az 1973-as összevonásokat követıen a szövetkezet tagjainak száma 

jelentısen megemelkedett. Az 1978-as adatok alapján ekkor 950 fı tartozott a 

szövetkezethez, melybıl 516 aktív és 378 nyugdíjas tag valamint 48 alkalmazott 

volt. A szövetkezet tagi és alkalmazotti létszáma az 1980-as évek során végig ezer 

fı felett volt. Csúcsa 1987, amikor is 1206 fı tartozott az Egyesült Lenin Mg TSZ-

hez. Késıbb látható, hogy ez az az év, amikor az eredmény is a legnagyobb a 

szövetkezet történetében. Az aktív tagok száma 427 fı, a nyugdíjas és járadékos 

tagoké 318, míg 461 fı alkalmazottal rendelkezett a tsz ekkor. A rendszerváltás 

idıszaka alatt az összlétszám jelentısen csökkent. 1990-ben már csak 942, 1994-

ben pedig 638 fı tartozott, az ekkor már Róna Mezıgazdasági Szövetkezethez. Az 

1990-es évek során az összlétszám csökkenés lassú, de folyamatos volt. Jelentıs 

változást 2002 hozott, amikor az üzletrész kifizetést az állam támogatta15, ekkor 

közel 90 fı vette ki üzletrészét a szövetkezetbıl, így összesen 468 tagja maradt 

melybıl 236 aktív, míg 205 nyugdíjas volt. 2002 és 2008 között a tagok száma 400 

fı körül alakul. 2008-ban újabb kiválási hullám ment végbe, amely az üzletrészek 

                                                 
15 Az üzletrészeket az állam által létrehozott hivatal vásárolta fel, az nyugdíjas és kívülálló tagoktól, majd az Európai Uniós 

csatlakozást követıen, ezt a szövetkezetek számára visszaadta, ugyanis állami tulajdonnal rendelkezı szövetkezet nem pályázhatott 

Uniós pályázati pénzre. 

8. ábra 
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kifizetését segítı újabb rendeletnek16 volt köszönhetı. Ma 396 taggal rendelkezi a 

szövetkezet, melybıl 188 aktív és 181 nyugdíjas tag.  

A tagok megoszlásában a következı érdekes változások mentek végbe. A 

szövetkezet kezdeti éveiben az aktív tagok lényegesen többen voltak, mint a 

nyugdíjas és járadékos tagok. A rendszerváltást követıen ez az arány alapvetıen 

megváltozott. Az nyugdíjasok száma közel azonos lett az aktív tagokéval, sıt 2000 

és 2001-ben meg is haladta azt. Ennek oka, hogy  1990 után a tsz már nem jelentett 

oly mértékő jövedelmezıséget, mint korábban, így ahogyan az ország többi 

területén is, a mezıgazdaság lett a legnagyobb munkaerı kibocsátó és egyre 

többen vállaltak munkát más nemzetgazdasági ágban. Valamint sok korábban aktív 

tag idıközben nyugdíjassá vált.  

 A szövetkezet alkalmazottainak száma folyamatosan csökkent az 1990-es évek 

elejétıl. Az 1980-as évek második felében közel ugyan annyi, sıt 1986 és 1987-

ben több alkalmazottal rendelkezett a tsz, mint aktív, vagyis dolgozó taggal. Az 

1990-es évektıl kezdıdıen folyamatosan csökkent számuk és jelenleg 

mindösszesen 38 alkalmazottal rendelkezik szövetkezetünk.(Kiss Istvánné) Ennek 

oka azon alapvetı tendencián kívül, hogy egyre több fıként fiatal hagyta el a 

mezıgazdaságot az is, hogy idıközben folyamatosan csökkent a szövetkezet által 

mőködtetett melléküzemágak termelése pl. szárító üzem, illetve a rendszerváltás 

után a kivált tagok pl. traktorosok, mint vállalkozok dolgoztak a szövetkezet 

számára. Ezeket a változásokat mutatja az alábbi táblázat. Jól látszik, hogy már az 

1980-as évek végén a szövetkezet dolgozói közül a fiatalabb korcsoport (40 éves 

kör alattiak) száma csökkent fıként, míg a 40 éven felüliek száma nem változott 

ilyen mértékében. 

 

 

 

                                                 
16 A szövetkezetek e rendelet alapján 8 év alatt kötelesek kifizetni a tagok részére az üzletrész értékét, mely során az elsı 3 év alatt 

nem kötelezı fizetni, azonban ezt követıen az 5. év végére ki kell fizetni a teljes összege. (ez várhatóan további problémákat fog 

okozni, hiszen ezen rendelet következtében sokan kiléptek a szövetkezet tagjai közül, és ez akkor terhet fog róni a szövetkezetre 

melyet nagyon nehezen fog tudni kifizetni) 
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A szövetkezet dolgozóinak megoszlása korcsoportonként az 1980-as évek 
második felében 

7. Táblázat 
korcsoportok / év 1984 1985 1896 1987 1988 1989 

0-15 2 1 0 0 0 0 
16-30 188 241 274 256 229 167 
31-40 188 217 239 278 249 198 
41-55 235 319 283 298 283 235 
56-60 48 31 57 47 44 45 
61 felett 35 7 6 9 7 6 
Összesen 696 816 859 888 812 651 

 
Forrás: a szövetkezet éves év végi mérleg beszámolói. 
 

A szövetkezet dolgozóinak korcsoport szerinti megoszlása az 1980-as évek 

második felében jól mutatja azt a tendenciát, ami az 1990-es évek során tovább 

erısödött. Míg az elsı 5 év során minden korcsoport képviseli magát, és közel 

ugyan annyi 16-30, 30-40 év közötti volt, mint 40-50 év közötti, addig az 1989-es 

évben a 40 év alatti dolgozók száma lecsökkent.  

A tsz tagság megszüntetése a következı módon történik. A tag bejelenti kilépési 

szándékát, melyet követıen megkapja 50 000 Ft értékő részjegyét. Ez után a 

jelenlegi szabályozás alapján maximum 8 év alatt köteles a szövetkezet a tag 

részére esı üzletrészt kifizetni. Az üzletrész nagysága pár százezer forinttól akár 

több milliós összeget is elérheti. A kilépés során a tag eldöntheti, hogy meglévı 

földjét kiméreti, és saját maga gazdálkodik rajta, eladja azt, vagy a szövetkezettel 

bérlet formájában tovább mővelteti. Amennyiben a tag továbbra is bérletbe adja a 

szövetkezetnek akkor megkötésre, kerül egy általában hosszú távú (jelenleg 10 

éves) haszonbérleti szerzıdés, melynek összege aranykoronánként fix. Az elmúlt 

évek két nagy, 2002-es illetve a 2008-as, kiválási hullámán kívül a tagok egy 

jelentıs része továbbra is meghagyta tagságát. Ennek okaira a késıbbiekben még 

visszatérek. 

Termıföld alakulása 
 

1965-ben a tsz tagjai 2115 ha-on folytattak mezıgazdasági tevékenységet. Az idık 

során az összevonásoknak köszönhetıen ez jelentısen emelkedett, az 1970-es 

években közel 6000 ha területet mőveltek, míg az 1980-as évek során 6400 ha 
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körül alakult ez a szám. A rendszerváltás után a szövetkezet által mővelt terület 

jelentısen lecsökkent, így jelenleg közel 2100 ha területen folyik mezıgazdasági 

mővelés. (Járdi Rózsa) A terület nagysága várhatóan a közel jövıben jelentısen 

nem fog csökkeni, hiszen a tagkiválások során a többség bérleti szerzıdés fejében 

a szövetkezet részére bocsátotta földjét. Ennek oka, hogy a földterület kiméretése 

jelentıs összegbe kerül, illetve a föld alacsony ára miatt jobban megéri 

haszonbérleti formában hagyni azt.  

A szövetkezet rendelkezésére álló és megmővelt területének döntı része 

szántó. Az 1960-as évek végén jelent meg a tsz életében a gyümölcsös mővelése, 

ami az 1980-as évek elején virágzott, és azóta folyamatosan csökken. Jelenleg is 

rendelkezik a szövetkezet gyümölcsös területtel, de ez ma már nem számottevı, 

míg a korábbi szılıs területek mára teljesen megszőntek.  

 

Összes földterület és annak megoszlása mővelési ágak szerint 

 1965-1990 között 

8. Táblázat 
Év Összterület Szántó Gyümölcsös Szılı Legelı Fanet 

1965 2115 1414 n.a n.a n.a n.a 
1966 2158 1474 n.a n.a n.a n.a 
1968 2382 1497 129 12 333 228 
1978 6076 3470 161 206 1114 804 
1979 6077 3387 161 207 1114 805 

1980 6399 3558 122 124 1096 739 
1982 6235 3387 186 118 1201 699 
1984 6456 3466 180 96 1410 703 
1985 5765 3134 171 26 1137 700 
1986 6389 3422 172 26 1006 699 
1987 6403 3445 148 4 1359 710 
1988 6401 3418 157 31 1143 711 
1989 6399 3433 121 27 1142 711 
1990 6371 2964 120 27 1102 699 

Forrás: a szövetkezet minden évben megjelenı mérlegbeszámolója 
 

A szövetkezet növénytermesztésének fıbb termékeit mutatja az alábbi 

táblázat. Két fıágazat különült el a termelésen belül. Az egyik a szántóföldi 

növénytermelési fıágazat, míg a másik a kertészeti fıágazat.  
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Az Egyesült Lenin Termelıszövetkezet területein termesztett legfontosabb 
növények 1966 és 1990 között 

9. Táblázat 

Forrás: A szövetkezet év végi mérleg beszámolói 1968-1990 

Az elıbbi esetében kiemelkedı szereppel bírt és bír a mai napig az ıszi búza és a 

kukorica. A kukoricatermelésre jellemzı, hogy míg korábban a takarmány 

kukorica volt a domináns, addig a rendszerváltást követıen a vetımag kukorica 

jelentısége növekedett meg. Ennek oka, hogy a háztáji állattartás folyamatosan 

csökkent, így nem volt szükség annyi takarmányra, valamint a vetımag kukorica 

magasabb jövedelmezıséget biztosít. A másik fıágazat a kertészeti 

növénytermesztés. Az ágazat termékei az idık folyamán jelentıs változásokon 

mentek keresztül. Minden korszaknak megvan a maga felkapott növénye, melynek 

ára és piaca is jelentıs. Így a tsz jelentısen változtatta termesztett kultúráját az 

idık során. Míg kezdetben a zöldbabot és a zöldpaprikát, addig az 1980-as 

években a zellert és a petrezselymet termelték jelentıs területeken. Fontos 

megemlíteni a csemegekukoricát és a zöldborsót, melyet a szövetkezet 1984 óta 

sikeresen termeszt. 

Év 
ıszi 
búza 

Vetımag-  
és 

takarmánykukorica 
napraforgó zöldpaprika főszerpaprika 

petrezselyem 
zöld 

zeller 
zöld 

1966 332 198 0 0 0 0 0 
1968 534 300 0 0 0 0 0 
1969 555 322 0 0 0 0 0 
1978 1089 916 150 36 250 0 0 
1979 808 995 368  0 0 0 0 
1980 1040 796 431 46 250 20 41 
1984 974 382 500 22 125 40 40 
1985 1051 363 363 40 64 53 30 
1986 1086 267 442 50 53 54 26 
1987 1082 498 423 50 61 52 30 
1988 1161 432 349 26 101 40 38 
1989 1103 415 387 20 34 41 40 
1990 1047 32 234 15 62 60 30 
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A szövetkezet eredményessége 

A szövetkezet mérlegszerinti eredményének alakulása  
1968 és 1990 között
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Forrás: A szövetkezet év végi mérleg beszámolói 1968-1990 
 
A szövetkezet különbözı mértékő, de pozitív mérlegszerinti eredménnyel zárt a 

vizsgált idıszak alatt. Lévén, hogy a szövetkezet fı tevékenysége a 

növénytermesztés, így az eredményt nagyban befolyásolta az adott év idıjárási 

körülményei. Fontos megemlíteni, hogy 22 éves idıtávlat kerül most vizsgálatra, 

így az inflációs hatás komolyan érezhetı az egyes eredményeken.  

A elsı adat 1968-ból származik, amikor is a mérlegszerinti eredmény 4 

317 000 Ft, míg 1990-ben ugyanez a szám 15 434 000 Ft volt. A szövetkezet 

legeredményesebb éve 1987, amikor is 51 475 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel 

zárta az évet, míg a legrosszabbul sikerült év 1983, amikor is 4 470 000 Ft 

eredményt tudott realizálni a szövetkezet, ami nem sokkal haladja meg az 1968-as 

eredményt, sıt ha az inflációval is korrigálnánk valószínő jóval alatta lenne. Az 

1980-as évek elején a szövetkezet eredménye lecsökkent, melynek okaként a 

következı tényezıket emelte ki az ekkor készült mérlegbeszámoló: 

„A dinamikus növekedés ellenére már az utóbbi idıben érezhettük a 

világgazdasági válság hatásait. Ez a növekedı energiaárakban, nyersanyagár 

növekedésben, a megtermelt termékeink eladási problémáiban tükrözıdött. 

Különösen érzékenyen érintette szövetkezetünket a nehezedı piaci helyzet, 

melyek: 

� a főszerpaprika készletek felhalmozódásában, 

� vetımag kukorica iránti kereslet csökkenésében,  

9. ábra 
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� az alma eladási gondjaiban,  

� szárítmányok árcsökkenésében, 

� hízójuh piaci telítettségben jelentkeztek és éreztették hatásukat.  

 A rendszerváltást követıen a szövetkezet eredményeirıl nincs részletes adatom. 

Általánosságban elmondható, továbbra is nagyban befolyásolja az eredményt az 

adott év idıjárási viszonyai, melyek manapság meglehetısen szélsıségesek. A 

szövetkezet továbbra is eredményes, de eredményét jelentısen lerontja a 

szövetkezet berkein belül mőködı szárító üzem, amely a kereslet visszaesésének 

következtében jelentıs veszteségeket produkál.  

A háztáji és kisegít ı gazdaságok és a szövetkezet kapcsolata a 
rendszerváltás el ıtt 

 

A szövetkezet életében megalakulása óta jelentıs szerepet játszik a háztáji 

gazdálkodás. Ahogyan azt korábban bemutattam kezdetben a háztáji szerepe az 

önellátásban és fenntartásban nélkülözhetetlen volt. Errıl tanúskodik Nagy Pál 

elmesélése is:  

„1952-ben engem is beszerveztek az Arany János tszcs-be. […] ekkor még 

munkaegységre dolgoztunk, munkaegységre kaptuk a búzát, kukoricát. Pénz nem 

igen volt az elsı években. A kapott termésbıl, meg a háztájiból éltünk…"(Andársi 

[1974]) 

A szövetkezet háztáji területeinek nagysága 1968 és  1989 között
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Forrás: A szövetkezet év végi mérleg beszámolói 1986-1990 

A háztáji gazdálkodás nagyságát nagyban befolyásolta a korábban vázolt 

gazdaságpolitika alakulása. Ennek megfelelıen a kezdeti években a cél 

10. ábra 
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Szabadszálláson is a háztáji felszámolása, megszüntetése volt. Azonban ahogyan 

azt a korábbi idézet is mutatja a gazdák többségének a jövedelme javarészt a 

háztájiból származott, így ezt ekkor nem tudták és nem is akarták megtenni. A 

háztáji gazdaság területeirıl az elsı számszerő adatom 1968-ból származik, amikor 

is 2382 ha összterületbıl kb. 226 ha területet tett ki a háztáji. Késıbb 

körülményeinek folyamatos nehezítésének köszönhetıen, ahogyan országos 

szinten úgy Szabadszálláson is, az 1970-es évek közepére a háztáji és kisegítı 

gazdálkodás drasztikusan visszaesett. Sajnos 1975-rıl nem rendelkezem pontos 

adattal, de az 1978-as 212 ha is mutatja a kisüzem által mővelt terület nagyságának 

visszaesését. A gazdaságpolitikai nézıpont változás és az aktív segítés 

megjelenése után az 1980-as évek elejére óriási növekedés ment végbe a háztáji 

területeiben. 1980-ban éri el csúcsát, amikor 328 ha területet mőveltek a 

kisüzemek. Szabadszállási sajátosság, hogy az 1980-as évek közepén ismét 

visszazuhant a háztáji nagysága, amelynek oka a szövetkezet mőködésének 

nehézségei. Ennek következtében a támogatás mértéke is jelentıse visszaesett. 

Ebbıl is látszik, hogy milyen mértékben függött a kisüzem a szövetkezet 

támogatásától, és hogy mőködése mennyire elképzelhetetlen jól mőködı 

szövetkezet nélkül. 

A szocializmus évei során a kormányrendeletekben megengedet maximális 

háztáji területekkel rendelkezett a szövetkezet. Az 1967. évi III. törvény, valamint 

a végrehajtásra kiadott 7/1977. MT számú R és a 12/1977 (III. 12.) MÉM rendelet 

a háztáji támogatását és segítését írta elı. Ezeknek köszönhetıen a szövetkezet is 

felállította a háztáji bizottságot. A tagok maximálisan egy hold háztájit írathattak 

(6000m2), a szövetkezet alkalmazottai pedig a törvényileg megengedett maximum 

fél hold (3000 m2) háztájival rendelkezhettek.17 Ennek megfelelıen a szövetkezet 

közel 300 ha háztáji területtel bírt az 1990-es évekig.  

                                                 
17 „ … a határozatlan idıre szóló munkaszerzıdéssel alkalmazott dolgozók részére illetményföld juttatására és a tagokat megilletı 

kedvezmények igénybevételére is lehetıség adatik. Az illetményföld területe 3000 négyzetméternél nagyobb nem lehet[…]Az 

illetményföld célját, használatát, a közös gazdasággal való kapcsolatát illetıen a termelıszövetkezet által kijelölt háztáji földdel esik 

egy tekintet alá.[…]A háztáji terület tagonként legfeljebb 6000 négyzetméter, szılı és gyümölcsös  mővelési ág esetében 3000 

négyzetméter lehet.” Dr. Misi Sándor – Dr. Markó Lajos: A háztáji és kiegészítı gazdálkodás, Kossuth Könyvkiadó 1977. 128-132. 

oldal 

 



 65 

A szövetkezet integrációs feladatát mindvégig nagyon magas színvonalon 

látta el. Az elmeséltek alapján a szabadszállási gazdák a ház körül megtermelt 

gyümölcsöt és zöldséget a szövetkezeten keresztül értékesítették. Az szövetkezeten 

keresztül értékesített árumennyiség nagysága az 1970-es évek során 30 millió 

forint felett, míg az 1980-as évek során 50 millió forint körül alakult. Csúcsa 1986-

ban volt, amikor 54 107 000 Ft értékő áru került értékesítésre a szövetkezeten 

keresztül.  

 

Forrás: A szövetkezet év végi mérleg beszámolói 1986-1990 

 

Az értékesített áruk megoszlását mutatja az alábbi diagram. Jól látszik, hogy 

mindvégig a sertés értékesítés volt kimagasló, melyet a vetımag kukorica és a 

különbözı zöldségféleségek követnek.  
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Forrás: A szövetkezet év végi mérleg beszámolói 1981-1990 

 

46 169 44 013 49 025
47 434 

46 737

54 107 53 130 

44 349 
36 387 

42 933 

0

10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

árbevételei 1977 -1990(ezer ft) 11. ábra 
 

A szövetkezeten keresztül értékesített háztáji és k isegít ı gazdaságok 

12. ábra 
 



 66 

A szövetkezet nem csak az értékesítési feladatok megoldásával segítette a 

kisüzemek gazdálkodását.  Jelentıs feladatokat vállalt a háztáji gazdaságok 

területeinek mővelésében, illetve bizonyos termények és termékek értékesítésében 

is. Ennek mértéke az 1970-es években 16 millió forint körül alakult, míg az 1980-

as évek elején 10 millió, és második felében 20 millió Ft felett, sıt 1990-ben már a 

30 millió Ft-ot is meghaladta. Ennek magyarázata, hogy a segítség mértékét 

nagyban befolyásolta a szövetkezet eredményessége, illetve természetesen 

növekedésben az infláció hatása is érvényesült. Amikor az 1980-as évek elsı 

felében a szövetkezet eredménye a legkisebb volt, akkor volt a legalacsonyabb a 

segítség mértéke is. Az interjú készítés során kiderült, hogy a szövetkezet fıként 

az 1980-as évek végén segítette a kisüzemek tevékenységét.(Járdi Rózsa) 
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Forrás: A szövetkezet év végi mérleg beszámolói 1986-1990 

 

Összegezve elmondható, a szocializmus évei alatt a szövetkezet 

maximálisan ellátta az integrációs feladatát. A szabadszállási lakosság számára a 

háztáji gazdálkodás fontos jövedelemszerzı és kiegészítı szereppel bírt. 

Kezdetben az önellátásban volt nélkülözhetetlen, majd ezt követıen miután a 

gazdaságpolitika engedte, sıt támogatta mőködését, a háztáji virágkorát élte. 

Fontos megemlíteni, hogy az 1980-as években szerepe jelentısen átalakult. 

Egyrészrıl jelentıs szakosodás ment végbe, amely szövetkezetünk esetében is 

megtörtént, és a gazdák egyre jobban a zöldség termesztés felé fordultak, illetve az 

önellátás mellett egyre nagyobb szerepet kapott az árutermelı jelleg. 

13. ábra 
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Háztáji gazdálkodás a rendszerváltást követ ıen, az új 
integrációs forma  

 

A rendszerváltást követıen a tsz tagok többsége a szövetkezet további mőködése 

mellett döntött. Bár a tagok egy része a kiválást választotta és egyéni 

gazdálkodásba kezdett, azonban szövetkezetünk folytatta tevékenységét, immáron 

Róna Mezıgazdasági Szövetkezet néven. Szabadszálláson is megtörtént a 

vagyonnevesítés, a szövetkezet vagyonának üzletrészekre való felosztása, valamint 

a részjegyek kialakítása. Az üzletrészek kialakításánál figyelembe vették a bevitt 

föld méretét, és a ledolgozott idıt.(Kiss Istvánné) Ahogyan azt már korábban 

bemutattam a szövetkezet tagjainak száma jelentısen csökkent és 1995-ben közel 

600 tagja maradt, a területe pedig 2000 ha körülire zsugorodott.  

Az ország többi szövetkezetével ellentétben Szabadszálláson a háztáji 

gazdálkodás nem szőnt meg végérvényesen az 1990-es évek során. Jelentıs 

átalakuláson ment keresztül és az integráció egy teljesen új formája jelent meg, de 

továbbra is mőködik. A rendszerváltás idején a gazdák vállalták, hogy a 

szövetkezetben bent lévı földjüket nem mérették ki, pusztán kijelölésre került az. 

A kárpótlás során a szövetkezet azon tagjai számára, akik korábban nem 

rendelkeztek földdel, de megfelelı ideje a tsz dolgozói voltak, 22 aranykorona 

értékő földet átadtak, így ettıl kezdve ık is rendelkeztek saját földtulajdonnal. E 

két fontos tényezı következtében van arra lehetıség, hogy a háztáji bizonyos 

mértékő továbbélése lehetséges, és kialakulhatott az integráció jelenlegi formája.  

A szövetkezet a következıképpen jár el. A szövetkezet tagjai a meglévı földjük 

jelentıs részére a szövetkezettel hosszú távú (jelenleg 10 éves) haszonbérleti 

szerzıdést kötnek, aranykoránként fix összeg fejében. Földjük egy részére (22 AK) 

ez a haszonbérlet nem terjed ki, erre minden évben integrációs nyilatkozatot 

tesznek a tagok.  

Az integrációs nyilatkozat keretén belül a gazdák a szövetkezet által 

felkínált lehetıségekbıl eldönthetik, hogy milyen területet szeretnének a 

következı évben mővelni, melyen a szövetkezet, mint integrátor a nagyüzemileg 

gazdaságos munkálatokat elvégzi. Így a szántást, vetést, permetezést, 
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kultivátorozást és egyéb gépi munkákat ellátja. A tag ezekért a munkákért a 

szövetkezet számára mővelési díjat köteles fizetni, majd ezt követıen ı felel a 

kapálás és betakarítás feladatáért. A betakarítás után a szövetkezet az értékesítés 

feladatát is ellátja.  

Az integrálási nyilatkozat fontosabb tartalmi elemeit ismertetem a 

következıkben. Az integráció feltétele, hogy a tag tulajdonában legyen legalább 22 

AK földterület a szövetkezet gazdálkodási területén. Ennek fejében 1200 m2 

(vagyis két hold) integrált területre jogosult.  

Az integrációs nyilatkozatban vállalja, hogy a korábban említett mővelési díjat két 

részletben befizeti. Elsı részletét március 31.-ig kell a szövetkezet rendelkezésére 

bocsátani, a többi felmerülési költséget pedig folyamatosan. 

A tag vállalja, hogy a földkimérés napjáig, érvényes értékesítési szerzıdését 

bemutatja a szövetkezet számára.  

Közös mőveléső nıvények esetében az elszámolás átlagtermés, átlagköltés, és 

átlagár alapján történik (búza, gépi paradicsom, gépi paprika). 

A szakemberek által javasolt növények esetében a homokverés és a jégbiztosítás 

díja a költségek közé automatikusan felszámításra kerül. 

Nyugdíjas tagok számára a szövetkezet felkínálja a lehetıséget arra, hogy búza 

íratása esetén nem kell befizetni annak mővelési költségét, hanem azt a 

szövetkezet utólag kamatostól levonja. Ez csak akkor lehetséges, ha az íratott 

integrált terület egésze búza. 

A szövetkezet kizárja az integrációból azokat a tagot: 

� akinek a szövetkezettel szemben fennálló bármely tartozását nem, vagy 

késedelmesen teljesítette 

� az elıkalkulált költség elsı részletét nem fizeti be határidıre 

� a szövetkezettel kötött termékértékesítést nem, vagy csak részben teljesítette 

� másra átruházta, vagy bérleti szerzıdést kötött integrálási jogára, 

� ha nem köt a szövetkezettel az integrálási területre vonatkozóan 

termékértékesítési szerzıdést 

� ha a tag nem mőveli „jó gazda gondosságával a háztáji földjét” és 

felszólítás ellenére sem teszi azt meg 
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� aki eladta üzletrészének egy részét, vagy egészét, illetve aki földjébıl 

kiméret. 

Az integrálás területi korlátai: 

� aktív tag: maximum 6000 m2 főszerpaprika (kézi, vagy gépi), gépi 

betakarítású növények közül maximum 6000 m2 petrezselyem, zeller, 3000 

m2 vöröshagyma, 3000 m2 gépi főszerpaprika, 3000 m2 fokhagyma 

� nyugdíjas tag: maximum 3000 m2 főszerpaprika (kézi), gépi betakarítású 

növények közül maximum 6000 m2 petrezselyem, 3000 m2 vöröshagyma, 

3000 m2 fokhagyma  

� más vállalatnál munkaviszonyban álló, nem a szövetkezettel vállalkozó, 

aktív korú tag: maximum 3000 m2 főszerpaprika, gépi betakarítású 

növények közül maximum 3000 m2 petrezselyem, 3000 m2 fokhagyma.  

A háztáji és az integráció új formájának összehason lítása 
 

Az integráció új formája több tényezıjében hasonlít a háztáji gazdálkodásra. Itt is 

az egyéni érdekeltség maximálisan érvényesül. A munkaerı alapja ebben az 

esetben is javarészt a család és a családtagok munkája. Mővelése a tagok 

szabadidejében történik. A jövedelem szerepe javarészt kiegészítı jövedelem. A 

költségek közé továbbra sem kerül felszámolásra a gazdák munkaköltsége. Az 

integrált terültek mővelése is csak szövetkezettel együtt képzelhetı el, aki ellátja a 

feladatok megszervezését, és koordinálását. Továbbra is a szövetkezeten keresztül 

történik az értékesítés. Megmaradt a hagyományos munkamegosztás, mely szerint 

a szövetkezet a gép, a „kisüzem” a munkaerı igényes feladatokat látja el. Eszköz 

ellátottság tekintetében végleg megtörtént a korábban bemutatott változás, vagyis a 

„kisüzemi” termelésben a szövetkezet eszközeit használják.  

Alapvetı eltérés, hogy a háztáji önellátó szerepe teljesen eltőnt. A növények 

termesztése szinte csak és kizárólag árutermelés céljából történik. A szakosodás 

teljesen végbe ment, és az integráció során már csak növénytermesztésre kerül sor.  

Új dimenziója szakosodásnak a kor szerinti megosztottság. Amíg a nyugdíjas 

tagok általában a korábban, vagyis már a szocializmus éveiben is megjelent, 

eszmei háztáji utódjának tekinthetı, „nem fizetıs háztájit” választják (pl.: búza), 
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addig az aktív korú tagok a munkaigényes területekre koncentrálnak. Az eszmei 

háztáji jelenlegi megjelenési formája szerint, a nyugdíjas tagoknak még a mővelési 

díjat sem kell befizetniük, mert a szövetkezet megelılegezi számukra azt és év 

végén kamatostól levonja. Az aktív tagok, a magasabb jövedelmezıséggel bíró, de 

sokkal munkaigényesebb terményeket választja (kézi paprika, paradicsom). A 

szövetkezet integrációs feladatai egyre inkább annak tagjaira korlátozódik. 

Ahogyan azt korábban is írtam, a szocializmus évei alatt a szövetkezet a kertkörül 

megtermelt árukat és a saját telkeken megtermelt terményeket is átvette. 

Napjainkban ennek súlya igen csekély, melynek okai, hogy egyre kevesebben 

gazdálkodnak hobbi telkeken, illetve a szövetkezet sem fogad be más területen 

megtermelt árut. Néhány terméket lehet továbbra is a szövetkezeten keresztül 

értékesíteni pl. búza, azonban ennek volumene már csak kb. 40 millió Ft körül 

alakul. Jelentısen megváltozott az integrált területtel eltöltött munkaidı. Amíg 

korábban ennek nagysága gyakran elérte a napi 4 óra plusz munkát is. Ma, ha 

valaki a maximális 2 hold integrált területet vállal, akkor annak munkaigénye saját 

számításai lapján kb. heti 18 óra egy fıre, vagyis kb. napi 2,5 óra lehet.18 A 

valóságban természetesen ennek csak töredéke a jellemzı. A tagok általában 

maximum egy hold munkaigényes integrált területet íratnak, a többi gépi 

betakarítású, vagy egyáltalán nem munkaigényes (hiszen minden munkálatot a 

szövetkezet lát el pl. búza). 

Az új integrációs forma már nem élvezi azokat az elınyöket, amit a háztáji 

gazdálkodás a szocializmus éveinek második felében a szövetkezettıl megkapott. 

Már nincs elıre szerzıdött, fix ár és a minıségi elvárásoknak nem megfelelı árut a 

szövetkezet nem veszi át. Megszőnt a KGST kínálta óriási felvevıpiac. 

Természetesen az integrált területen végzett munka már nem számolható el a 

szövetkezetben munkanapként. A kedvezményes vegyi anyagok beszerzése már 

nem terjed ki olyan mértékben, mint korábban, vagyis a szövetkezet által vásárolt 

vegyi anyagokat már nem értékesíti a kisgazdáknak, pusztán az integrált 

területeken használja azt.  Az elszámolás nem év végén történik, mint korábban, 

                                                 
18 2 hetente kapálni megy – egy kapálás fél hold paprika esetén 3 fınek kb. 3-óra az egy fıre kb. 9 óra, ami 2 hold esetén 4*9 36 óra, 

ami heti 18 órát tesz ki 
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vagyis a gazdák kötelesek két részletben a mővelési díjat megfizetni, majd a 

leadott áru és az éppen aktuális felvásárlási ár képezi a gazdák bevételét. Az 1990-

es évek elején a szövetkezet még megelılegezte a gazdák számára a mővelés 

költségeit. Késıbb már csak felét vállalta át, míg napjainkban már a teljes 

költséget be kell fizetniük. Eltérés továbbá, hogy az állattartás terén nyújtott 

integrációs feladatokat a szövetkezet teljesen megszüntette. 

 

Az integrált területek nagyságának alakulása 

 

A szövetkezet integrált területeinek nagysága
1988-1989 között (ha)
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Forrás: Saját szerkesztés 

1990-ben a szövetkezet integrált területeinek nagysága jelentısen megnövekedett. 

Ennek oka, hogy a korábbi egy hold háztájival ellentétben a tagok már maximum 2 

hold integrált területre voltak jogosultak, melyet a többségük ki is használt. Az 

íratott terület nagysága azonban az idı során folyamatosan csökkent. Oka, hogy 

2002-ben jelentıs tagkiválás ment végbe, és ahogyan az az integrálási feltételek 

között is olvasható volt, a tag a kiválást követıen nem jogosult integrált terület 

íratására, földje után kizárólag földjáradékot kap. A 2002-es kiválást követıen az 

integrált terület nagysága 500 ha nagyságra csökkent. A terület csökkenésének oka 

nem csak a tagok kilépése volt, hiszen a többi évben is folyamatosan csökkent 

ennek nagysága. A csökkenésben fontos tényezık a háztáji és az integrált területek 

között kialakult különbségek: 

14. ábra 
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� A szocializmus éveivel szemben a rendszerváltást követıen a szövetkezet 

egyre kisebb állami támogatáshoz jut, így egyre kevésbé tudta a 

kisüzemeket támogatni. 

� Legfontosabb különbség, hogy egyre kevésbé jövedelmezı. Ennek oka, 

hogy a mővelési díj emelkedését nem követte a felvásárlási ár emelkedése, 

tágra nyílt az agrárolló. 

� Az emberek életvitele jelentısen megváltozott. Egyrészrıl a 

fıfoglalkozásúak számára már nem jut idı a napi kb. 2-3 óra plusz 

munkára, illetve jövedelmükbıl nem tesz ki akkora részt (a jövedelmezıség 

csökkenése miatt), hogy ezt a terhet felvállalják. Másrészt a családok 

szerkezete is megváltozott a gyerekek egyre korábban kerülnek ki a 

családból, így az ı munkaerejükre már nem lehet számítani. 

� Megjelentek a korábban ismeretlen értékesítési nehézségek.  Több 

felvásárló a magyar gazdák termékeit a külföldrıl behozott rosszabb 

minıségő áru feljavítására használja. Így a magyar gazdáktól csak a kiváló 

minıséget veszik át, ezzel csökkentve az átvett mennyiséget, illetve 

alacsonyan tartva az árat. 

� Folyamatos munkaügyi ellenırzések, a jogi szabályozás változása a kaláka 

háttérbe szorulásához vezetett. A gazdák és rokonok nem tudnak 

egymásnak segíteni a mővelésben, illetve a betakarításban. 

� Megszőnt a fix, majd késıbb garantált felvásárlási ár. A gazdák nem tudják 

elıre, hogy lesz-e értelme munkájuknak. Nagyon nagyfokú a 

bizonytalanság. 

� A mővelési költségeket elıre be kell fizetni, ami akár több százezer forint is 

lehet, melyet sok gazda nem engedhet meg magának. 
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 Az integrált területek összetétele 
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Az integrált területek megoszlása növények szerint 
1994-2008 között ( ha)

Kukorica Csemege kukorica
Búza Főszerpaprika
Vöröshagyma Napraforgó
Póréhagyma Fokhagyma
Levélpetrezselyem Majoranna
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Forrás: Saját szerkesztés 
 
Az integrált területek összetételérıl elmondható hogy az 1990-es évek elején 

jelentıs területeket tett ki a főszerpaprika, melynek csúcsa 1998-ban volt, amikor 

is 222 ha-on, vagyis az összterület 1/3-án főszerpaprikát vállaltak a gazdák 

integrált területeik keretein belül. Mértéke 2005-töl kezdve jelentısen csökkent, 

2008-ban már csak 40 ha összterület került bevetésre. Oka, hogy nagy 

munkaigénye ellenére jövedelmezısége nagymértékben csökkent. Jelentıs részt 

tesz ki a búza, melynek nagysága 1994-ben 178 ha, míg 2008-ban közel 100 ha. 

Sajátossága, hogy egyre nagyobb az úgynevezett nem fizetıs, a nyugdíjas tagok 

számára íratható búza arány. A leveles petrezselymet egészen 2004-ig igen 

jelentıs, 100 ha feletti területen termesztettek. 

Összességében elmondható, hogy a vetett kultúrák meglehetısen 

változatosan alakultak a vizsgált 14 év alatt. Voltak növények, amelyek eltőntek 

pl. napraforgó 1997, és voltak, amelyek az idık során egyre nagyobb teret kaptak 

pl. csemegekukorica. A területváltozás okai között a keresleten kívül fontos 

szerepe van annak a ténynek, hogy az elızı évben mennyire volt jövedelmezı az 

adott termény. A gazdák az elızı év tapasztalata lapján, nem a kereslet 

vizsgálatával döntenek termesztett kultúrájuk összetételérıl. 

15. ábra 
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Családom háztáji és integrált gazdálkodásának alaku lása 
 
Nagyszüleim a tsz tagságot megelızıen 10 hold területet mőveltek, kb. 20 sertést, 

2 lovat, és 3 tehenet neveltek a tanya körül. 1961-et követıen, miután nagypapám 

is tsz tag lett, tovább folytatták háztáji gazdálkodásukat. A háztáji földmővelésben 

leginkább szemes takarmányt írattak, és az engedélyezett maximális 

állatállománnyal rendelkeztek. 

 Az 1980-as években, a 

városba való beköltözés után 

nagyszüleim jelentıs mértékben 

lecsökkentették háztáji 

gazdálkodásuk mértékét. Továbbra is 

megvolt az önellátásra szolgáló, és 

némi kiegészítı jövedelemszerzésre 

alkalmas házi állatállomány. Ezek 

javarészt sertések voltak, melyekbıl egy, maximum két anyakoca volt a családban. 

A sertéstartás célja a saját húsfogyasztás kielégítése, és némi kiegészítı jövedelem 

szerzése volt azáltal, hogy a plusz sertést a helyi sertés átvevınél leadták. Így az 

árutermelés kezdeti formája volt jellemzı, hiszen csak a pluszt adták le. Voltak 

olyan évek, amikor egyáltalán nem 

volt plusz jószág. A szárnyas 

állatokból kezdetben jelentıs 

mennyiségő volt, fıként baromfi és 

kacsa. A baromfitartásnak több 

funkciója is megfigyelhetı volt, 

fıként önellátás tojásból, és húsból. Az önellátást természetesen tág értelembe kell 

venni, hiszen nagyszüleim jelentıs mértékben támogatták a rokonságot, fıként a 

szüleimet és nagybátyám családját tojással, és hússal. A baromfitartás esetében 

ezen túl megvolt az árutermelés mivolta is a háztájinak. Nagymamám minden 

héten kivitte a tojást a piacra és vagy kiárulta, vagy a helyi átvevınél leadta. 

Dédmamám és nagybátyám és az anyakoca 

Dédpapám és a „család büszkesége”, a tehén 
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Emellett a városba költözést követıen egy rövid ideig még szarvasmarhát is 

megtartottak, fıként annak teje miatt. 

A növénytermesztés elıtt szükségesnek tartom leírni, hogy a nagypapám 

1961-ben lépett be a szabadszállási Lenin Mg.TSZ.-be, az erıs agitálásnak 

köszönhetıen. Ekkor a földtulajdonjog megmaradt nagypapám számra, és ekkor 

már termelı eszközöket sem kellett a közösbe adni. Kezdetben a maximális fél 

hold háztáji földet íratta a család.  

A háztáji gazdálkodás másik jelentıs színterén a növénytermesztésben is 

aktívan részt vállaltak nagyszüleim annak idején. A tanyáról való beköltözést 

követıen ennek jellege nagyon megváltozott. Amíg a család a tanyán éltek és sok 

állattal rendelkeztek, addig a növénytermesztésnek is volt egy fajta önellátó 

szerepe, elvégre a megtermelt takarmányt a saját állatok etetésére (pl. ló, tehén) 

fordították. Addig a városba való beköltözés után csökkent a háztáji állatállomány 

száma, így a növénytermesztés már árutermelı jelleget öltött. A családom esetében 

is megfigyelhetı az a jelenség, amit korábban megfogalmaztam, hogy bár a 

takarmányt meg tudta volna saját igényeinek megfelelıen termelni, azonban mivel 

ez már nem volt gazdaságos, így inkább ık is megvásárolták azt. Így került arra 

sor az 1980-as évek második felében, hogy a család az állatok számára szükséges 

kukoricát megvásárolta, míg a háztáji területeken főszerpaprikát, vöröshagymát, és 

zöldséget íratott. A háztáji összetételét nagyban befolyásolta az elızı év 

sikeressége. A háztáji specialitása, hogy a tsz nem határozhatta meg, hogy ki mit 

szeretett volna íratni, így mindenki saját maga döntötte el. A döntés így a gazdán 

állt, ı pedig legtöbbször az elızı év(ek) tapasztalatai és kevésbé közgazdasági 

szempontok alapján döntött. Így történhetett az meg, hogy ha egyik évben sikeres 

volt a főszerpaprika, jó volt az idı és jó volt az ára is, akkor biztosan az azt követı 

évben dupla annyit íratott mindenki. És ez fordítva is igaz volt és igaz ez a mai 

napig. 

Az idı múlásával nagyszüleim egyre kevesebb területet írattak, hiszen 

egészségi állapotuk egyre romlott. Ekkor a mi családunk mővelte az általuk íratott 

területeket. Így jutott családom rendszeresen fél, néha egy hold háztáji birtokhoz. 

Szüleim javarészt főszerpaprikát vállaltak, hiszen bár elég munkaigényes a 
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„gazalás”, és a betakarítás, valamint a mővelési díj is elég magas volt, azonban 

ezzel lehetett a legnagyobb hasznot elérni. A mi esetünkben a háztáji 

növénytermesztés már kizárólag árutermelés céljából folyt. Egészen 2005-ig mi 

magunk is megtartottuk az integrált területeket, ekkor 3 olyan egymást követı év 

következett mely során a mővelési díj sem térült meg. Az utolsó években 

jellemzıen az átvétel sem ment zökkenımentesen. A korábbiakban említetthez 

hasonlóan Szabadszálláson is a felvásárlók a rosszabb minıségő külföldi paprika 

feljavítására használták a termelık áruit. Így csak a kiváló minıségő paprikát 

vették át, ezzel csökkentve az átvett mennyiséget, és kárt okozva a helyi 

gazdálkodóknak.  

Családom háztáji állatállományát tekintve, kezdetben mi is rendelkeztünk 

egy anyakocával. Ennek szerepe a minden évben szükséges hús mennyiség 

megteremtése és a saját igényeken felüli hízó értékesítésével elérhetı plusz 

jövedelemszerzés. Állattartásunkat még hamarabb felszámoltuk, mint 

növénytermesztésünket. Itt ugyanis még korábban jelentkezett a termelési költség 

és a felvásárlási ár elszakadása. A háztáji gazdálkodásunk addig érte meg igazán, 

míg anyukám velem és testvéremmel gyesen volt. Miután ı is fı állásban 

dolgozott, már nem jutott rá ideje és nem jelentett annyi többlet jövedelmet, amiért 

megérte volna vele foglalkozni. 

Az alábbi diagram mutatja, hogy a rendszerváltást követıen hogyan alakult a 

integrált területeink nagysága és összetétele.  

Nagyszüleim háztáji területeinek nagysága 1989 és 2007 között (ha) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

16. ábra 
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Összegzés 
 
 

A szocializmus ideje alatt, az 1970-es évek végétıl egészen az 1990-es évek 

elejéig, a magyar mezıgazdaság világszínvonalú termelést folytatott. A magyar 

agrármodell, a kisüzem és a nagyüzem egymás mellett élése és egymás 

kiegészítése, tökéletesen megvalósult. A kisüzemi termelés soha nem látott 

eredményeket produkált és lett egyes területeken a nemzetgazdaság egyik 

meghatározó szegmense. A szocializmus keretei között a háztáji és kisegítı 

gazdálkodás a magántulajdon egyik speciális megjelenési formája volt. 

Segítségével a falusi lakosság és a városi, a mezıgazdasági és ipari dolgozók 

közötti jövedelemkülönbség jelentısen lecsökkent. Az emberek életében ismét 

megjelent a „gondos” gazdálkodás. Az ipari és mezıgazdasági dolgozók között 

kialakult társadalmi ellentét enyhítésére a kormányzat engedélyezte az ipari 

munkások életében hasonló változást eredményezı GMK-k létrejöttét. Ezen két 

„engedmény” következtében lett hazánk a „legvidámabb barakk”. Azonban a 

háztáji gazdálkodásnak árnyoldala is volt, hiszen a gazdálkodók életminıségének 

romlását is okozta egyben. A 8 óra szövetkezeti munka után 3-4 órát dolgoztak a 

háztájiban, ezzel minden szabadidejüket feláldozták. Nıtt a túlhajszoltság, az 

alkoholizmus.  

A rendszerváltást követıen, a szocializmus éveinek második felére kialakult 

magyar agrármodell helyére nem lépett új.  A kisüzem-nagyüzem 

munkamegosztásán alapuló modell az 1990-es évek második felében az egyik 

alappillérét, a kisüzemet teljesen elvesztette. Így vált az a bizonyos agrármodell 

„féllábúvá”, ahogyan azt dolgozatom címe is mutatja. A mezıgazdaság egyik 

meghatározó gazdálkodási formái jelenleg is a szövetkezetek, illetve a nagyüzemi 

termelésre alkalmas gazdasági társaságok, melyek nagyon nehéz szabályzási 

keretek között kénytelenek mőködni, és a korábbi háztáji gazdálkodást, integrációt 

már nem folytathatják. A kisüzemi termelés pedig az integrátori feladatokat ellátó 

nagyüzem nélkül képtelen gazdaságosan termelni. Ezeknek a feladatoknak az 

ellátására létrejövı termelı csoportok magas számuk és kis méretük miatt nem 
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tudják kellı módon képviselni a kistermelık érdekeit. A gazdasági liberalizáció, a 

szabad verseny keretei között a magyar mezıgazdasági szektor nem tud 

érvényesülni.  

Véleményem szerint amíg a kistermelés támogatása és a korábbihoz 

hasonló integrálási feladatok meg nem oldódnak, a magyar mezıgazdaság nem fog 

tudni versenyképesen termelni annak ellenére, hogy földrajzi és éghajlati 

adottságaink erre maximálisan megfelelıek lennének. A mezıgazdaságban ismét 

össze kellene fogni a rendszerváltást követıen kialakult, átlagosan 0,6 ha 

termıfölddel rendelkezı kisgazdákat, és nem csak a beszerzést és értékesítést 

kellene megszervezni, de a munkák azon részét is, amit nagy méretekben 

gazdaságosabban lehet elvégezni.  

Remélhetıen hamarosan ismét kialakul a korábbiakhoz hasonlóan jól 

mőködı, speciális magyar agrármodell, mely véleményem szerint ismét csakis a 

kisgazdák valamilyen szintő összefogásával teremthetı meg. 
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