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AK TU Á LIS

Új elem zõ cikk so ro za tot in dí tunk út já ra, amely nek té má ja a me zõ -

gaz da sá gi vál lal ko zá sok ra váró nagy meg pró bál ta tás, a nem ze dék -

vál tás. Nem zet kö zi ta pasz ta la tok sze rint a csa lá di tu laj don ban lévõ

vál lal ko zá sok két har ma da el vér zik en nél a mér föld kõ nél, te hát az

ilyen tí pu sú cé ge ket érin ti a leg ér zé ke nyeb ben a vál to zás. Be ve ze tõ

írá sunk ban a ha zai és az eu ró pai hely ze tet vesszük gór csõ alá. 

A ki lenc ve nes évek ele jén a ha zánk ban le -
zaj ló gaz da sá gi-tár sa dal mi vál to zá sok ré -
sze ként meg va ló sult a szö vet ke ze ti kö zös
tu laj don ne ve sí té se, az üz let ré szek ki adá -
sa, a föl det érin tõ kár pót lás és pri va ti zá -
ció. En nek so rán az át ala kult, fel bom lott
ter me lõ szö vet ke ze tek, ál la mi gaz da sá gok
va gyo na, a föld te rü le tek je len tõs ré sze
ma gán tu laj don ba ke rült. Az ak kor föld te -
rü let hez ju tott és ki sebb-na gyobb mé re tû
gaz da sá got ala pí tó tu laj do no sok leg in -
kább a 30-40-50 éves kor osz tály ból ke rül -
tek ki. A ter me lõ gaz da sá go kat ki szol gá ló, 
szin tén eb ben az idõ szak ban in du ló ha zai
kis- és kö ze pes vál lal ko zá sok – pl. me zõ -
gaz da sá gi alap anyag ok kis- és nagy ke res -
ke del mé vel, ter mény-ke res ke de lem mel
fog lal ko zó cé gek – több sé gé nél ha son ló
volt a kor meg osz lás.

Az évek so rán szak ér te lem, tõ ke és egyéb
fel té te lek hi á nya mi att so kan fel ad ni kény -
sze rül tek a te vé keny sé gü ket. So kan vi -
szont élet ké pes, jól jö ve del me zõ bir to kot
vagy vál lal ko zást épí tet tek fel és mû köd -
tet nek ma is. A kez de tek tõl már több mint
20 év telt el, és az em lí tett tu laj do no sok
má ra az 50-60-70 éves kor osz tályt kép vi -
se lik. Ter mé sze tes, hogy so kak ban fel me -

rül a gaz da ság vagy a vál lal ko zás át adá sá -
nak, to váb bi sor sá nak kér dé se. 

A me zõ gaz da ság ból élõ csa lá dok szá ma,
az élel me zés és az élel mi szer biz ton ság
meg te rem té sé ben be töl tött stra té gi ai sze -
rep, va la mint a meg mû velt te rü let nek az
or szág össz te rü let éhez vi szo nyí tott ará nya 
ön ma gá ban jel zi, hogy a me zõ gaz da ság
je len tõ sé ge a GDP-hez va ló köz vet len
hoz zá já ru lá sá nál lé nye ge sen na gyobb. Az
agráriumban évek óta az egyik leg je len tõ -
sebb prob lé ma a meg vál to zott, és je len tõ -
sen fel gyor sult pi a ci fo lya ma tok hoz va ló
al kal maz ko dás mel lett a me zõ gaz da ság -
ban érin tett vál lal ko zá sok tu laj do no si kor -
szer ke ze té nek javítása.

A KSH ál tal 2010-ben le bo nyo lí tott Ál ta -
lá nos Me zõ gaz da sá gi Össze írás (ÁMÖ)
ada tai alap ján 2010-ben ha zánk ban 575
ezer gaz da ság foly ta tott me zõ gaz da sá gi
te vé keny sé get (1. gra fi kon). Eb bõl 98,5%
egyé ni gaz da ság ként, alig 1,5% gaz da sá gi 
szer ve ze te ként mû kö dött (2. gra fi kon).

Össze ha son lít va a 2000. év ada ta i val meg -
fi gyel het jük, hogy 2010-re a gaz da sá gok
szá ma je len tõ sen, majd nem 392 ezer rel

(40%-kal) csök kent. A trend az egyé ni
gaz da sá gok szá má ban be kö vet ke zett erõ -
tel jes csök ke nés nek kö szön he tõ. A gaz da -
sá gi szer ve ze tek szá ma ugyan ezen idõ -
szak ban eny he (5%-os) nö ve ke dést mu tat.

2010-ben a gaz da sá gi szer ve ze tek csak -
nem há rom ne gye de (73%) hasz nált me zõ -
gaz da sá gi föld te rü le tet, át la gos me zõ gaz -
da sá gi te rü le tük 337 hek tár volt. A me zõ -
gaz da sá gi te rü le tet hasz ná ló egyé ni gaz -
da sá gok (93%) át la go san 4,6 hek tár me zõ -
gaz da sá gi te rü le tet mû vel tek. 2000 óta a
gaz da sá gi szer ve ze tek át la gos me zõ gaz -
da sá gi te rü le te 37%-kal csök kent, az
egyé ni gaz da sá go ké 85%-kal nö ve ke dett.

Je len tõs el té rés éket mu tat a két gaz dál ko -
dá si for ma bir tok szer ke ze te. A gaz da sá gi
szer ve ze tek kö zel 4%-a, az egyé ni gaz da -
sá gok két har ma da hasz nált 1 hek tár vagy
an nál ki sebb me zõ gaz da sá gi te rü le tet, a
gaz da ság cso port me zõ gaz da sá gi te rü le té -
nek 0,1, il let ve 4%-át. Míg a gaz da sá gi
szer ve ze tek ese té ben a 300 hek tárt meg ha -
la dó gaz da ság mé ret a meg ha tá ro zó (a gaz -
da sá gi szer ve ze tek ne gye de összes me zõ -
gaz da sá gi te rü le tük 84%-án gaz dál ko -
dott), ad dig az egyé ni gaz da sá gok ösz szes
me zõ gaz da sá gi te rü le té nek há rom ne gyed -
ét a 10–300 hek tár mé re tû egyé ni gaz da sá -
gok (a gaz da sá gok 8%-a) hasz nál ták.

Az ÁMÖ 2010 elõ ze tes ada tai sze rint az
egyé ni gaz da sá gok ban mint egy 1,1 mil lió, 
a gaz da sá gok hoz tar to zó csa lád tag vég zett 
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ki sebb-na gyobb mér ték ben me zõ gaz da -
sá gi mun kát. Az egyé ni gaz da sá gok csa lá -
di mun ka ere je kö zel 45%-kal csök kent az
elõ zõ tel jes kö rû össze írás hoz ké pest, el -
sõ sor ban a gaz da sá gok szá má nak vissza -
esé se kö vet kez té ben (a gaz da sá gok szá ma
40%-kal lett ki sebb).

A tíz év vel ez elõt ti össze írás hoz ké pest
nem vál to zott je len tõ sen a gaz dál ko dók
ne mek sze rin ti össze té te le: idén is kö rül -
be lül 3 fér fi gaz dál ko dó ra jut 1 nõi gaz dál -
ko dó. A ne mek ará nya a se gí tõ csa lád tag -
ok ese té ben sem mó do sult nagy mér ték -
ben, vi szont el mond ha tó, hogy míg
2000-ben 100 gaz dál ko dó ra 107 ki se gí tõ
csa lád tag ju tott, ad dig 2010-ben csak 91.

A gaz dál ko dók át lag élet ko ra 2010-ben 56
év volt. A nõi gaz dál ko dók át lag élet ko ra
ma ga sabb a fér fi ak nál, ami az zal ma gya -
ráz ha tó, hogy sok eset ben a nõk csak ak -
kor ke rül nek gaz dál ko dói stá tus ba, ami -
kor egye dül ma rad nak. Az el múlt tíz év -
ben a gaz dál ko dók át lag élet ko ra más fél
év vel nõtt, ez zel össz hang ban a gaz dál ko -
dók kor össze té tel ében el té rés mu tat ha tó ki 
2000-hez ké pest. A fi a tal (34 éves és ez
alat ti) gaz dál ko dók ará nya 9-rõl 7%-ra, a
35 és 54 év kö zöt ti kor osz tá lyé 41-rõl
36%-ra csök kent, ugyan ak kor az idõ seb -
bek (55 év fe let ti ek) ará nya 50-rõl 57%-ra
nõtt. 

A fen ti szá mok is me re té ben könnyen ki
le het je len te ni, hogy a gaz dál ko dók át lag
élet ko ra nö vek szik, az az egy re öre ge dõ
cso por tot ké pez nek a ma gyar tár sa da lom -
ban. A kép azon ban nem tel jes. Elõ ször is
10 év alatt 1,5 évet nõtt az át lag élet kor. Ez 
azt je len ti, hogy több „fi a ta lí tó” ha tás is
ér vé nye sült, más kü lön ben 10 év alatt 10
év vel nõtt vol na az át lag élet kor. Bár a „fi -
a ta lí tó” ha tá sok nem vol tak elég sé ge sek
sem a stag ná lás hoz, sem az át lag élet kor
csök ke né sé hez, ah hoz min den eset re ele -
gen dõ ek vol tak, hogy je len tõ sen le las sít -
sák a tren det. Ilyen „fi a ta lí tó” ha tás le het
az új ge ne rá ci ók szín re lé pé se, il let ve erõ -
sö dé se, to váb bá a ke vés bé ver seny ké pes
és/vagy nyug díj kor ba ke rü lõ tu laj do no sok 
gaz da sá ga i nak utód nél kü li meg szû né se
(lásd az egyé ni gaz da sá gok szá má nak
csök ke né sét).

A kép ár nya lá sát se gí ti az Ag rár gaz da sá gi
Ku ta tó in té zet (AKI) 2009-ben pub li kált,
„Nem ze dék vál tás a me zõ gaz da ság ban”
cí mû ta nul má nya. E sze rint az egyé ni gaz -
da sá gok mé re tét te kint ve mi nél na gyobb
mé ret ka te gó ri át vizs gál tak, an nál ma ga -
sabb volt a fi a ta labb gaz dál ko dók ará nya.
A 10-50 hek tár kö zöt ti ka te gó ri á ban

2007-ben már az 55 év nél fi a ta lab bak vol -
tak több ség ben, az en nél na gyobb mé re tû
gaz da sá gok ban pe dig a 60%-ot is meg ha -
lad ta az ará nyuk. Ezek a szá mok azon ban
csak annyi in for má ci ót nyúj ta nak,
amennyit egy pil la nat fel vé tel tud ad ni. A
lé nyeg a tren dek ben ta lál ha tó. 2000-2007
kö zött a ki sebb (50 ha alat ti) gaz da ság ka -
te gó ri ák ban mind az idõ sebb (55 éven fe -
lü li), mind a fi a ta labb (55 év alat ti) gaz dál -
ko dók szá ma csök kent. Ez ed dig sem mi -
lyen meg le pe tést nem okoz, hi szen az
imént lát tuk az egyé ni gaz da sá gok szá má -
nak csök ke né sét (2. gra fi kon). Ami ér de -
kes, hogy a fi a ta lab bak szá má nak csök ke -
né se erõ tel je sebb volt, mint az idõ seb be -
ké. Ugyan így a fi a ta labb gaz dál ko dók ál -
tal hasz nált te rü let is job ban csök kent,
mint az idõsebbeké.

A na gyobb, biz to sabb meg él he tést nyúj tó
(50 ha fe let ti) egyé ni gaz da sá got ve ze tõk
szá ma és mû velt te rü le te mind két kor osz -
tályt te kint ve nö ve ke dést mu ta tott 2000 és
2007 kö zött. Ezen be lül azon ban az idõ -
sebb kor osz tály szá ma és te rü le te jó val
erõ sebb nö ve ke dést pro du kált. A 300 hek -
tár nál na gyobb gaz da sá gok ban a fi a ta labb
gaz dál ko dók szá ma és te rü le te is vissza -
esést jel zett. A 65 év nél idõ sebb gaz dál ko -
dók szá ma több mint há rom szo ro sá ra, te -
rü le tük pe dig négy sze re sé re nõtt. Mind ez
azt je len ti, hogy a 2000-ben még fi a ta labb
kor osz tály ba so rolt gaz dál ko dók az évek
múl tá val át ke rül tek az idõ sebb kor osz tály -
ok ba, he lyük re azon ban nem lép tek be
ugyan ilyen szám ban az után pót lást je len tõ 
fi a ta lok. Te hát egy re ke ve sebb azok nak a
fi a ta lok nak a szá ma, akik a me zõ gaz da -
ság ból kí ván ják biz to sí ta ni a meg él he té sü -
ket. Az idõ sebb kor osz tály eset le ges na -
gyobb lét szá mú vissza vo nu lá sa ese tén fe -
szült sé gek ke let kez het nek a kel lõ szá mú
után pót lás hi á nya mi att. Ez pe dig va lós
ve szély for rást je lent a gaz da sá gok foly to -
nos sá gát, fennmaradását illetõen.

A nagy szám ban utód nél kül ma radt egyé -
ni gaz da sá gok vár ha tó pi ac ra ke rü lé sé nek
azon ban po zi tív ve le já ró ja is le het. A gaz -
da sá gok szá má nak csök ke né sé vel a meg -
ma ra dó gaz da sá gok kö zött fog nak el osz -
la ni a föld te rü le tek. Ez a mû velt föld te rü -
let kon cent rá ló dá sát ered mé nye zi, az az a
je len le gi nél na gyobb szám ban ala kul hat -
nak ki élet ké pe sebb, mé ret ha té ko nyabb
gaz da sá gok. Eh hez azon ban a gaz dál ko -
dói kör meg fe le lõ tõ ke el lá tott sá gá ra is
szük ség van, ami je len leg még nem jel -
lem zõ. El gon dol kod ta tó az is, hogy a föld -
mo ra tó ri um le jár ta a ha lasz tás mi att még
in kább egy be fog es ni az utód nél kül ma -
radt egyé ni gaz da sá gok tö me ges pi ac ra

ke rü lé sé vel. Fé lõ, hogy a ha zai vál lal ko zá -
sok ne he zen tud nak majd ver se nyez ni
külföldi társaikkal.

A gaz da sá gi szer ve ze tek ve ze tõi kö ré nek
kor össze té te lé re vo nat ko zó an nincs sta -
tisz ti kai adat köz lés, el len tét ben az egyé ni
gaz da sá gok kal. Egy 2006-ban ké szült fel -
mé rés re tu dunk tá masz kod ni, ami a me zõ -
gaz da sá gi tár sas vál lal ko zá sok ál tal mû -
velt föld te rü let 35%-án gaz dál ko dók ada -
ta it ele mez te. A vizs gá lat meg ál la pí tot ta,
hogy a ve ze tõk több mint fe le az 50-62
éve sek kö zé tar to zott (õk má ra 57-69 éve -
sek let tek), to váb bi 12-17%-uk nyug dí jas
volt. El mond ha tó volt te hát, hogy a ve ze -
tõk kb. két har ma da né hány éven be lül
vissza vo nul. Te kint ve, hogy a ve ze tõk
több sé ge egy ben rész ben vagy egész ben
tu laj do no sa is az ál ta la ve ze tett vál lal ko -
zás nak, a tu laj do nos- és ve ze tõ vál tás egy -
szer re fog le zaj la ni. A fel mé rés ta pasz ta la -
tai ugyan is azt mu tat ták, hogy több sé gük a 
tu laj do no si és a ve ze tõi po zí ci ót együtt
szeretné átadni.

A gaz dál ko dói ré teg el öre ge dé sé nek prob -
lé má ja nem ma gyar sa já tos ság. 2007-ben
az Eu ró pai Unió 27 tag ál la má nak át la gá -
ban az egyé ni gaz dál ko dók több mint fe le
(55%) 55 éven fe lü li volt. Az 55 éves nél
idõ sebb gaz dál ko dók ará nya Por tu gá li á -
ban volt a leg ma ga sabb (73,4%), Auszt ri -
á ban pe dig a leg ala cso nyabb (ke ve sebb,
mint 30%). Ma gyar or szág e te kin tet ben a
kö zép me zõny ben he lyez ke dett el, az
arány szám is meg fe lelt az uni ós át lag nak.

A jö võ szem pont já ból azon ban itt is a
tren dek az ér de ke sek. A tag or szág ok ban – 
ha zánk hoz ha son ló an – az el múlt évek ben
min de nütt csök kent a fi a ta lab bak és nõtt
az idõ seb bek ará nya. Az elõbb em lí tett
Por tu gá li á ban pél dá ul 2000-ben a 35 év
alat ti ak ará nya már amúgy is igen ala -
csony volt (4,2%), ám 2007-re ez a szám
1,9%-ra csök kent. Ez zel egy idõ ben a 65
éven fe lü li ek ará nya több mint tíz szá za -
lék kal nõtt (37,8%-ról 48,3%-ra). Még a
leg ked ve zõbb mu ta tó kat pro du ká ló
Auszt ri á ban sem túl sá go san bíz ta tó ak a
tren dek: a 35 év alat ti gaz dál ko dók ará nya
hét év alatt 6%-kal lett ke ve sebb
(15,8%-ról 9,7%-ra csök kent), míg a 65
éven fe lü li e ké 1%-kal nõtt (10%-ról
11%-ra).
 
Az Eurostat leg utób bi, 2007-es fel mé ré se
alap ján ké szí tet tünk egy össze fog la ló táb -
lá za tot a 35 éves nél fi a ta labb és a 65 éves
vagy an nál idõ sebb me zõ gaz da sá gi vál lal -
ko zók ada ta i val.
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A táb lá zat ból jól lát ha tó, hogy a jö võt te -
kint ve Finn or szág irigy lés re mél tó hely -
zet ben van: más fél szer több 35 éves nél fi -
a ta labb gaz dál ko dó van, mint amennyi 65
éves nél idõ sebb. Bíz ta tó jö võ elé néz még
Né met or szág és Nor vé gia is. A leg ked ve -

zõt le nebb kor össze té te le Por tu gá li á nak
van, ahol 26-szor több az idõs gaz dál ko dó, 
mint a fi a tal. Olasz or szág ra is sok ne héz -
ség vár, itt 741 ezer 65 éves nél idõ sebb
gaz dál ko dó ra csak 49 ezer 35 éves nél fi a -
ta labb jut. Ma gyar or szág itt is a kö zép me -
zõny ben he lyez ke dik el, ná lunk az idõ seb -
bek ará nya kb. négy sze re se a fi a ta lo ké -
nak, ami jobb, mint az EU-27 átlaga.

Az Unió szin te min den tag or szág ára jel -
lem zõ, hogy a na gyobb gaz da sá gok ban a
fi a ta lab bak je len lé te erõ sebb, mint a ki -
sebb mé re tû ek ben. A 100 hek tár fe let ti
gaz da sá go kat te kint ve az Egye sült Ki rály -
ság ban, Por tu gá li á ban és Spa nyol or szág -
ban erõ sen, Ro má ni á ban, Auszt ri á ban,
Cseh or szág ban, Né met or szág ban és Fran -
cia or szág ban ke vés bé je len tõ sen csök kent 
a 35 éves nél fi a ta lab bak ará nya. Az összes 
töb bi tag or szág ban – Ma gyar or szá got is
be le ért ve – nö ve ke dés volt, Hol lan di á ban
pél dá ul több mint két sze re sé re nõtt a 35
éves nél fi a ta lab bak ará nya a 100 hek tár
fe let ti gaz da sá gok ese té ben. Ez ked ve zõ
ten den ci á nak is te kint he tõ, de csak ad dig,
amíg nem néz zük meg a 65 éves nél idõ -
seb bek szá má nak ala ku lá sát. A leg idõ -
sebb kor osz tály ugyan is min den tag ál lam -
ban na gyobb szám ban volt je len
2007-ben, mint az ez red for du lón. Né met -

or szág ban és Finn or szág ban pél dá ul a
100 hek tár nál na gyobb mé re tû gaz da ság -
ka te gó ri á ban a 65 éven fe lü li ek szá ma
négy sze re se volt a 2000. évinek.

A szá mok és tren dek ar ra en ged nek kö vet -
kez tet ni, hogy a me zõ gaz da sá gi vál lal ko -
zói ré teg el öre ge dé se és a ge ne rá ció vál tás
kér dé se egyet len uni ós tag ál lam ban sem
el ha nya gol ha tó kér dés. Még ott sem, ahol
egyéb ként a fi a ta lab bak és az idõ seb bek
ará nya ked ve zõ nek te kint he tõ.

Cikk so ro za tunk kö vet ke zõ ré sze i ben to -
vább ele mez zük a ge ne rá ció vál tás prob lé -
ma kö rét, a leg gya ko ribb buk ta tó kat és a
le het sé ges meg ol dá so kat. Kül föl di és ha -
zai pél dá kon ke resz tül mu tat juk be, ho -
gyan ad ja át si ke re sen a sta fé ta bo tot az
idõ sebb ge ne rá ció a fi a ta lab bak nak. 

For rá sok: www.ksh.hu, www.aki.gov.hu,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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