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AKTUÁLIS

Elõ zõ cik künk ben a ha zai és az eu ró pai hely ze tet vet tük gór csõ alá. A
ge ne rá ció vál tás ne héz sé gei leg in kább a csa lá di tu laj do nú vál lal ko zá -
so kat ter he lik, nem csak az agráriumban, ha nem más ága za tok ban is. 
Je len írá sunk ban kör ké pet adunk a leg gya ko ribb ve szé lyek rõl, to váb -
bá né hány meg ol dá si le he tõ ség rõl. 

Be ve ze tõ írá sunk ban be mu tat tuk, 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. 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 aránya.

A me zõ gaz da sá gi mun ka erõt 2010-ben 
mint egy 11,7 mil lió mun ka erõ egy ség rep -
re zen tál ta a 27 tag ál lam ban. Hang sú lyoz ni 
kell azon ban, hogy a tag or szág ok kö zött
je len tõs kü lönb sé gek van nak a fog lal koz -
ta tot tak szá mát, a vál lal ko zá sok jel le gét il -
le tõ en. Né hány ré gi ó ban a me zõ gaz da sá gi 
ter me lést alap ve tõ en nem csa lá di mun ka -
erõ re tá masz ko dó, nagy mé re tû vál lal ko -
zá sok vég zik. Er re jó pél da Cseh or szág,
Észak-Né met or szág, vagy Hol lan dia. Az
EU 15-ök dé li ál la ma i ban és a leg több új
tag or szág ban azon ban szá mos olyan vál -
lal ko zás mû kö dik, ahol 1-nél ke ve sebb a
tel jes idõ ben fog lal koz ta tott mun ka erõ
szá ma (Mál tán ez a szám pl. 0,4). Kü lö nö -
sen az új tag or szág ok ban – így ha zánk ban
is –, a na gyon kis mé re tû, fé lig ön el lá tó
gaz da sá gok a szá mot te võ ek. Ma gyar or -
szá gon az ága zat ban re giszt rált vál lal ko -
zá sok dön tõ több sé ge 1-9 fõt fog lal koz tat.
Az Ag rár Mun ka adói Szö vet ség tag jai kö -
zött több száz ezer csa lá di vál lal ko zás ta -
lál ha tó. Ezek bõl a szá mok ból is lát szik,
hogy a csa lá di vál lal ko zá sok je len tõs sze -
re pet töl te nek be a ha zai gaz da sá gi élet -
ben.

„A csa lá di vál lal ko zá sok je len tõs
sze re pet töl te nek be a ha zai

gaz da sá gi élet ben”

Ez azon ban nem csak ná lunk van így.
Az Economist Intelligence Unit 2009-ben
pub li kált fel mé ré se sze rint a csa lá di vál la -
la tok al kot ják a glo bá lis gaz da ság ge rin -
cét. A csa lá di tu laj do nú cé gek hoz zá já ru -
lá sa a glo bá lis GDP-hez 45-65% kö zé te -
he tõ. Fi gye lem re mél tó ugyan ak kor, hogy
a gaz da sá gi vál ság ra a csa lá di tu laj do nú
vál la la tok vol tak a leg ke vés bé ér zé ke -

nyek. Töb bek kö zött er re a tény re is hi vat -
ko zik az Eu ró pai Bi zott ság nak a csa lá di
vál la la tok mû kö dé sé re és utód lá sá ra vo -
nat ko zó jo gi és adóz ta tá si aján lá sa. Az Eu -
ró pai Bi zott ság de fi ní ci ó ja sze rint csa lá di
vál lal ko zás az, ahol ter mé sze tes sze mé -
lyek ke zé ben van a be fo lyá so ló mér té kû
(25+1 szá za lék) tu laj don, akik ala pí tók,
le szár ma zot tak vagy ro ko nok, és leg alább
két csa lá di kép vi se lõ ak tív tag ja a vál lal -
ko zást irá nyí tó tes tü let nek. 

„A gaz da sá gi vál ság ra a csa lá di
tu laj do nú vál la la tok vol tak a

leg ke vés bé ér zé ke nyek”

Ma gyar or szá gon, il let ve Kö zép-Ke -
let-Eu ró pá ban a rend szer vál tás óta, ami -
kor el-, il let ve új ra in dul hat tak a csa lá di
vál la la tok, most ér ke zett el az ide je az el sõ 
ge ne rá ció vál tás nak. A rend szer vál tás kor
in dult vál la la tok ala pí tó i nak öre ge dé sé bõl
kö vet ke zõ, tö me ge sen je lent ke zõ utód lá si
kény szer te hát egy sa já tos tér sé gi prob lé -
ma. A rend szer vál tás kor lét re ho zott és ma
is mû kö dõ csa lá di vál la la tok ala pí tói a kö -
zel jö võ ben kell, hogy át ad ják cé gük irá -
nyí tá sát a kö vet ke zõ ge ne rá ci ó nak. In tõ
jel, hogy ez a fo lya mat a nem zet kö zi ta -
pasz ta la tok alap ján há rom eset bõl két szer
akár a vál la lat tel jes csõd jé vel is vég zõd -
het. Ma gyar or szá gon a tö me ges si ker te -
len ség ko moly tár sa dal mi-gaz da sá gi koc -
ká za tot is hor doz, hi szen az érin tett cé gek
ad ják a ha zai vál lal ko zá sok több mint 70
szá za lé kát, és fog lal koz tat ják az al kal ma -
zot tak csak nem 60 szá za lé kát. So kan
azon ban nem ké szí tet ték fel örö kö se i ket a
vál lal ko zá sok to vább vi te lé re, a vagyon
megõrzésére.

A ge ne rá ció vál tás elõtt ál ló csa lá di vál -
la la tok tu laj do no sai, ve ze tõi egy nem ré -
gen le bo nyo lí tott fel mé rés sze rint jel lem -
zõ en nem is gon dol nak cé gük el adá sá ra.
Nem ve szik szá mí tás ba a vál lal ko zás lé -
nye ges át szer ve zé sé nek le he tõ sé gét, és a
ko moly dön té sek be nem von ják be az alat -
tuk dol go zó ve ze tõ ket. A kulcs in for má ci -
ó kat dön tõ en meg tart ják ma guk nak, a leg -
több lé nye ges kér dés ben õk ma guk dön te -
nek. Nem szá mol nak az zal sem, hogy

eset leg egy „nem-csa lád tag” ve ze tõt von -
ja nak be az irá nyí tás ba, és ed dig nem fog -
lal koz tak a sa ját vissza vo nu lá suk konk rét
ter ve zé sé vel sem. Ez nem meg le põ, hi szen 
a meg kér de zett csa lá di vál la la tok nál a fel -
mé rés idõ pont já ban jel lem zõ en a cég tu -
laj do na tel jes egész ben, vagy túl nyo mó -
részt még az ala pí tóé. A cég „nem csa lád -
tag” ve ze tõ it és kulcs em be re it több nyi re
nem von ják be az ala pí tók a tu laj don ba, az 
utód je löl te ket pe dig csak rit kán kül dik el
pá lyá juk ele jén ta pasz ta lat szer zés re más
cégekhez.

„A ge ne rá ció vál tás fo lya ma ta
há rom eset bõl két szer akár
a vál la lat tel jes csõd jé vel is

vég zõd het”

A több ge ne rá ci ós üz le ti kul tú rá val ren -
del ke zõ or szá gok ban a csa lá di vál la la tok
hosszú tá vú mû köd te té sé nek je len tõs ta -
pasz ta la ti bá zi sa, esz köz tá ra ala kult ki. Az
ezek re épü lõ ku ta tá sok és ok ta tá si ered -
mé nyek al kal ma zá sa szá mos elõnyt te remt 
a tár sa da lom és a gaz da ság szá má ra. Nem
vé let len, hogy Nyu gat-Eu ró pá ban az ipar -
ka ma rák egyik leg fon to sabb te vé keny sé -
ge a kis- és kö zép vál la la to kat kü lön bö zõ
szol gál ta tá sok kal, ta nács adás sal se gí te ni
az utód lás meg ol dá sá ban. A si ker te len
utód lás ugyan is több száz ezer mun ka hely
meg szû né sé vel is fe nye get. Hol lan di á ban
pél dá ul a Gaz da sá gi Mi nisz té ri um egy ún.
„transz fer cso ma got” küld a csa lá di cég
55. élet év ét be töl tött gaz dá já nak. Az át -
adás ter ve zé sé nek fon tos sá gá ra em lé kez -
te tõ le vél mel lett a cso mag a fo lya ma tot
tá mo ga tó in for má ció, esz kö zök, ta nács -
adók és kö zös sé gek el ér he tõ sé gé vel is
foglalkozik.

Auszt ri á ban a ma gán ala pít vá nyi rend -
szer be ve ze té sét kö ve tõ en a csa lá di tu laj -
don ban lé võ je len tõs cé gek tö me ge sen
kezd ték hasz nál ni ezt a hosszú tá vú ter ve -
zés re al kal mas jog in téz ményt, sõt, a kül -
föl di, ha son ló meg ol dá so kat is er re cse rél -
ték le. Je len leg 3.200 ma gán ala pít vány
mû kö dik az or szág ban, ame lyek mint egy
60 mil li árd eurós va gyont ke zel nek. A ge -
ne rá ció vál tás zök ke nõ men tes ke ze lé sé nek 
egyik jól be vált esz kö ze a ma gán ala pít -
vány, amely önál ló jo gi sze mé lyi ség, így
tu laj do nol hat ja a csa lá di va gyont, ugyan -
ak kor az ala pít vá nyi for má ból fa ka dó an
egy meg ha tá ro zott cél ra ren delt va gyon tö -
meg is egy ben. Az ala pít vá nyi cé lok ru -

Ge ne rá ció vál tás az agráriumban II.
– A csa lá di vál lal ko zá sok mér föld kö ve
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gal ma san ala kít ha tó rend sze re a je len le gi
ma gyar örö kö sö dé si jog ál tal sza bott ke -
ret nél job ban sza bá lyoz hat ja a va gyon át -
adás mód ját, me ne tét és fel tét ele it. „A ma -
gán ala pít vány lét re ho zá sá val az ala pí tó
csa lád sa ját ér ték rend je men tén ala kít hat -
ja ki az ala pít vány sza bály za ta ál tal a tu -
laj don jog ok gya kor lá sá nak mód ját fo ko -
za to san és sza bá lyo zot tan, ez pe dig az át -
adást is meg könnyí ti. A tu laj do no si ér dek -
kép vi se let így szük ség ese tén füg get le ned -
het a csa lád ak tu á lis kom pe ten cia hi á nya -
i tól és vi sel ke dé si ne héz sé ge i tõl, s azt akár 
hosszú tá vú meg bí zás sal nem csa lád tag,
de pro fi szak ér tõk vi he tik to vább szi go rú
fel té te lek kö zött.” – vé li Kür ti Ta más, az
egyik leg si ke re sebb ma gyar csa lá di vál lal -
ko zás, a Kürt Zrt. ala pí tó já nak fia, a Fe le -
lõs Csa lá di Vál lal ko zá so kért Ma gyar or -
szá gon Egye sü let al el nö ke. „Ez a for ma
tá mo gat ja, hogy a leg kul tu rál tab ban és a
leg ha té ko nyab ban zaj lód ja nak le a tu laj -
do nok és ér té kek fe le lõs át adá sá nak fo lya -
ma tai, ugyan ak kor sok ré tû sta bi li zá ci ós
sze re pe is van.” – te szi hoz zá az al el nök.

Ne fe lejt sük el, hogy még az ide jé ben
el kez dett utód lás ter ve zés és an nak prob lé -
ma men tes le bo nyo lí tá sa is ne ga tív ha tás -
sal van a vál la lat mû kö dé sé re! Az ala pí tó -
tól va ló meg vá lás az egyik fon tos mér föld -
kö ve a cé gek „fel nõt té", önál ló an és füg -
get le nül mû kö dõ szer ve zet té vá lá sá nak. A 
si ke res vál lal ko zók ál ta lá ban ka riz ma ti -
kus sze mé lyek, sa ját tör té ne tük egy be ol -
vad cé gük tör té ne té vel, ami ért küz döt tek,
és amit si ker re vit tek. A vál lal ko zás mû -
kö dé sét õk lát ják át a leg job ban, an nak fel -
épí té se és szer ve zett sé ge ál ta lá ban tel je -
sen egye di, sok szor egyet len tan köny vi
szer ve ze ti min tá hoz sem ha son lít. A mun -
ka tár sak el sõ sor ban a ve ze tõ iránt el kö te -
le zet tek, ér te és nem a vál la la ti ér de ke kért
dol goz nak. Az el sõ em ber tá vo zá sát te hát
alap ve tõ en sok ként élik meg a vál lal ko zá -
sok. De ha az ala pí tó nak nem si ke rül ide -
jé ben vissza vo nul nia, elõ ké szí te nie és
meg va ló sí ta nia a sta fé ta bot át adá sát, az
csak to vább ront a hely ze ten, és dup la sok -
kot sza ba dít a sa ját cé gé re. Ha a bo tot a ve -
ze tõ még so ká ig szo ron gat ja az utód ke ze
mel lett, a fe szült ség gel te li lég kör, az utód
fe lé áram ló bi zal mat lan ság és a fo lya ma -
tos el len õr zés ki zök ken ti a vál lal ko zást a
nor má lis ke rék vá gás ból, az új ve ze tõ nem
tud ki tel je sed ni, a cég le ma rad a kon ku -
ren ci á val szem ben, veszít ver seny ké pes -
sé gé bõl.

„Csa lá di vál lal ko zás ból csa lá di
tu laj do nú vál la lat tá kell

vál nunk!”

A nyu gat-eu ró pai ta pasz ta la tok sze rint
a kis- és kö zép vál la la tok ala pí tó i nak csu -
pán 60 szá za lé ka ké szül fel a vissza vo nu -
lás ra és ke ze li tu da to san az utód lás ter ve -
zést. En nek ál ta lá ban az az oka, hogy a ve -
ze tõk egy sze rû en el mu laszt ják azo kat az

idõ pon to kat, ami kor még nyu god tan fel
le het ké szül ni a vál tás ra. Ál ta lá ban a na pi
ope ra tív fel ada tok kal van nak el fog lal va,
és nem tud nak a tá vo li jö võ vel fog lal koz -
ni: a vál la lat ról szó ló összes in for má ció át -
adá sa ugyan is át la go san 3-5 évet vesz
igény be. Ennyi „be ta ní tá si" idõ után a ve -
ze tõ is könnyeb ben vo nul vissza, jó és biz -
tos ke zek ben tud hat ja vál lal ko zá sát. Más
ta nács adók és sa ját ta pasz ta la ta ink sze rint
is a si ke res utód lás tit ka a ter ve zett ség és a
fo lya ma tos kom mu ni ká ció. A vál to zás lé -
nye gét egyik ügy fe lünk fo gal maz ta meg
frap pán san: „Csa lá di vál lal ko zás ból csa -
lá di tu laj do nú vál la lat tá kell vál nunk!”.
Az át adás-át vé tel el sõ lé pé se ugyan is a
vál lal ko zás át vi lá gí tá sa és – ha szük sé ges
– át szer ve zé se. Az egy sze mé lyes, sok szor
meg ér zé se ken ala pu ló dön té sek rõl és a
szo kás jog alap ján va ló mû köd te tés rõl át
kell tér ni egy rend szer sze rû mû köd te tés re. 
Ter mé sze te sen a ko ráb ban al kal ma zott
szak mai és üz le ti el vek to vább ra is meg -
tart ha tók, de a vál lal ko zás mû kö dé sét mi -
nél in kább olyan ná kell for mál ni, hogy azt
az ala pí tón kí vül más is el ve zet hes se. Így
el ke rül he tõ az a ve szé lyes csap da, hogy az 
adott vál lal ko zást csak az ala pí tó tud ja
mû köd tet ni, más – eset leg még a sa ját
gyer me ke – sem. A leg egy sze rûb ben úgy
tud juk meg fo gal maz ni: tö re ked ni kell a
vál lal ko zás „ön já ró vá”, át lát ha tó vá va la -
mint el len õriz he tõ vé té te lé re. Ha a vissza -
vo nu lás pon to san is mert, az át adá si cé lok
jól de fi ni ál tak, ak kor az ala pí tó egy konk -
rét terv hez tud ja tar ta ni ma gát, és azt is
ide jé ben át tud ja gon dol ni, mi lyen le mon -
dás sal és vál to zás sal jár a vissza vo nu lás a
sa ját ma gán élet ében. A leg több ve ze tõ
ugyan is meg ijed a nél kü löz he tõ ség ér zé -
sé tõl, ezért to vább ra is be le avat ko zik a
vál lal ko zás éle té be, ál lan dó nyo mást gya -
ko rol va ez zel utód já ra, és a saját vál lal ko -
zá sát hatalmi harcoknak kitéve. 

„A szo kás jog alap ján va ló
mû köd te tés rõl át kell tér ni egy
rend szer sze rû mû köd te tés re”

A ge ne rá ció vál tás ne héz sé ge i nek hát te -
ré ben ál ló okok ra vi lá gít rá, és a vál lal ko -
zás ala pí tók meg ér té sét te szi könnyeb bé a
The Family Bu si ness Network (FBN)
nem zet kö zi szer ve ze té nek fel mé ré se. E
sze rint a si ke res csa lá di vál lal ko zá sok ve -
ze tõi el sõ sor ban nem a be vé te lek mi att tar -
ta nak ki sa ját cé gük mel lett akár egy éle ten 
át. Ami leg in kább mo ti vál ja õket, az ma ga
a vál lal ko zói lét. A sa ját ma guk ál tal meg -
ha tá ro zott cé lok el éré sé be fek te tett ke -
mény mun ka, az ak tív rész vé tel min den, a
vál lal ko zás sal kap cso la tos ügy ben. Rö vi -
den, a V-fak tor. Szin tén elõ ke lõ he lyen
sze re pel a szív vel-lé lek kel vég zett tár sa -
dal mi fe le lõs ség vál la lás, va la mint az,
hogy ma gán- és üz le ti éle tük ugyan azo kon 
a csa lá di ér té ke ken nyug szik.

A csa lá di vál lal ko zást irá nyí tók 73 szá -
za lé ka az elé ge dett sé gi ská la leg fel sõ ré te -
gé ben (10 pont ból leg alább 8) fog lal he -
lyet, míg a tel jes né pes sé get te kint ve ez az
arány 48 szá za lék. A tu laj do nos elé ge dett -
sé ge nem va gyon füg gõ: a sa ját vál lal ko zás 
ve ze té se olyan ér zel mi töl te tet ad a ve ze -
tõ nek, ami a meg kér de zet tek elé ge dett sé -
ge szem pont já ból jó val na gyobb ér té ket
kép vi sel, mint a cé ges va gyon gya ra pí tá sa. 
Meg le põ le het, de a V-fak tor ha son ló an
je len tõs té nye zõ a csa lá di vál lal ko zás tu -
laj do no sa sze mé ben, mint az em be rek túl -
nyo mó ré sze szá má ra az egész ség. Mi nél
ak tí vabb sze re pet vál lal a tu laj do nos a cég
éle té ben, an nál elé ge det tebb az életével.

Az FBN sze rint az elé ge dett sé get a vál -
lal ko zó szel lem mel lett két fõ té nye zõ ha -
tá roz za meg. A csa lá di ér té kek kö rül for gó 
üz le ti- és ma gán élet na gyobb biz ton ság ér -
ze tet, sta bi li tást ad a vál lal ko zá sok ve ze tõ -
i nek, tag ja i ban pe dig az élet min den te rén
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erõ sí ti a lo ja li tást. A leg gyak rab ban em lí -
tett ér té kek a to le ran cia, a tisz te let és a fe -
le lõs ség tu dat, va la mint a ki tar tás vol tak,
me lyek nek ko moly sze re pe van a csa lá di
vál lal ko zá sok si ke ré ben. A har ma dik ki -
emelt té nye zõ má sok meg se gí té se volt.
Ér de kes mó don az ered mé nyek azt mu tat -
ták, hogy míg a pusz ta anya gi jó té kony ko -
dás csök ken ti a vá lasz adók elé ge dett sé gét, 
az ak tí van, szív vel-lé lek kel vég zett, tel jes
mér ték ben sa ját dön té sen ala pu ló tár sa dal -
mi sze rep vál la lás bol do gab bá te szi õket.
A vá lasz adók csak nem há rom ne gye de so -
rol ta a V-fak tor fon tos sá gát 8 és 10 kö zé a
10-es ská lán, így a vál lal ko zói lét már ön -
ma gá ban 36 szá za lék ban fe le lõs a szer ve -
zet tag ja i nak elé ge dett sé gé ért. A csa lá di
ér té kek kel és a sza bad dön tés ho za ta lon
ala pu ló tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lás sal
együt te sen ez az elé ge dett sé get for má ló
arány már kiugró, 53 százalékos.

A ma ra dék 47 szá za lék egyéb ként szá -
mos más té nye zõ kö zött osz lik meg, me -
lyek szin tén for mál ják a csa lá di vál lal ko -
zá sok ve ze tõ i nek szem lé le tét és elé ge dett -
sé gét, vi szont meg egyez nek a tel jes tár sa -
da lom szá má ra ki emelt ér té kek nek, mint
pél dá ul az egész ség, a csa lád össze tar tó
ere je, má sok meg se gí té se vagy az ön meg -
va ló sí tás.

Bár a fen ti elem zés egy si ke res vál lal -
ko zá so kat szon dá zó, nem zet kö zi ku ta tás
alap ján ké szült, sok pár hu za mot von ha -
tunk a ha zai hely zet tel. Vál ság ban fon tos
té nye zõ a V-fak tor. Ezek a csa lád fõk, cég -
ve ze tõk – mi vel hisz nek a vál lal ko zá suk
si ke res sé gé ben és az elé ge dett ség gel töl ti
el õket –, hosszabb tá von ter vez nek. Jól
lát szik, hogy csa lá di vál la la tok jel lem zõ en 
ke ve sebb mun ka he lyet szün tet tek meg,
ru gal mas sá guk nak kö szön he tõ en pe dig az 
át lag fe lett tel je sí te nek a gaz da ság ban. A
csa lá di vál lal ko zá sok ve ze tõi a vál ság ban
sze mé lyes és csa lá di tar ta lék erõ for rá sa i -
kat is vál lal ko zá suk túl élé se ér de ké ben
hasz no sít ják. Ezek pi ac vesz tés ese tén pél -
dá ul a ki esõ be vé te lek he lyett sa ját tõ ké bõl 
in dí tott fej lesz té se ket és így meg tar tott
mun ka he lye ket jelentenek. 

„A csa lá di vál lal ko zá sok
tu laj do no sa in mú lik, hogy

vál lal ko zá suk a túl élõ egy har mad ba, 
vagy az el vér zõ két har mad ba fog-e

tar toz ni”

A fen ti ek bõl is jól lát ha tó, hogy alap ve -
tõ en a csa lá di vál lal ko zá sok tu laj do no sa in 
mú lik, hogy vál lal ko zá suk a túl élõ egy -
har mad ba, vagy az el vér zõ két har mad ba
fog-e tar toz ni. Az is szá mít azon ban, hogy
eh hez mi lyen kül sõ se gít sé get, tá mo ga tást
kap nak. Ezen a pon ton tér jünk egy ki csit
vissza az agráriumba. 

Az EU vi dék po li ti ká já ban az el múlt
5-10 év ben egy re na gyobb hang súlyt kap -
tak azok a tá mo ga tá si in téz ke dé sek, me -
lyek a fi a ta lok szá má ra von zó vá kí ván ták

ten ni a vi dé ki élet for mát. A vi dék fej lesz -
té si prog ra mok tá mo ga tá si in téz ke dé sei
ja ví ta ni kí ván tak a gaz dál ko dók ked ve zõt -
len kor össze té te lén, a fi a tal gaz dál ko dók
vál lal ko zás in dí tás kor fel me rü lõ tõ ke hi á -
nyán. Igye kez tek elõ moz dí ta ni a bir tok -
kon cent rá ci ót a fi a ta lok ha té ko nyabb ter -
me lé se és pi a ci ér vé nye sü lé se ér de ké ben.
Tá mo gat ták az ön kén tes ge ne rá ció vál tást
a gaz da ság át adás tá mo ga tá sá val, an nak
ér de ké ben, hogy ne csak az örök lés le gyen 
az egyet len te her men tes föld szer zé si le he -
tõ sé ge a vál lal ko zást in dí tó fi a ta lok nak.
Az uni ós vi dék fej lesz té si po li ti kán be lül
meg je len tek a szak kép zés és az össze fo -
gás tá mo ga tá sá nak esz kö zei is. Az
1257/1999 EK, majd az 1698/2005/EK vi -
dék fej lesz té si ren de let tá mo ga tá si in téz -
ke dé se it a tag ál lam ok né hány nem ze ti el -
té rés sel kom bi nál va al kal maz zák, ál la mi
ked vez mé nye ket biz to sít va a fi a tal gaz dák 
szá má ra. Ezen felül még na gyobb el té ré -
sek ta pasz tal ha tók a tisz tán nem ze ti fi nan -
szí ro zá sú ál la mi tá mo ga tá sok ban. Né met -
or szág ban adó ked vez mé nyek kel, Olasz -
or szág ban tá mo ga tott hi tel lel se gí tik a fi a -
ta lok talp ra ál lá sát. Az oszt rák fi a tal gaz -
dák el sõ sor ban be ru há zá si tá mo ga tást ve -
het nek igény be, a cseh fi a tal gaz dák ad mi -
niszt rá ci ós tá mo ga tás ra is pá lyáz hat nak.
Fran cia or szág ban az állam az uniós tá mo -
ga tá si intézkedéseken kívül pénzügyi,
szociális és adóügyi mechanizmussal se -
gí ti a fiatalok gazdálkodásindítását. A fi a -
tal francia farmerek például a vál lal ko zá -
suk elindítását követõ öt évig részleges
felmentést kapnak a társadalombiztosítási
hozzájárulás befizetése alól.

„Ha zánk ban el sõ sor ban az Agrya
lob bi zik a fi a tal gaz dák ér de ké ben.”

Ha zánk ban el sõ sor ban az Agrya (Fi a tal 
Gaz dák Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge) lob -
biz ik a fi a tal gaz dák ér de ké ben. Az
ÚMVP ke re té ben le zaj lott ed di gi két meg -
hir de tett tá mo ga tá son ke resz tül több mint
20 mil li árd fo rint tá mo ga tás ban ré sze sült
több mint 2.000 fi a tal gaz da. A má so dik,
2010-ben le zá rult meg hir de tés nél a hoz zá -
ve tõ leg 900 tel je sí tett ké re lem mel szem -
ben több mint 6.000 igény lõ volt. Ez a je -
len tõs túl igény lés ko moly elé ge det len sé -
get és fe szült sé get ered mé nye zett az érin -
tet tek kö ré ben. Az el uta sí tott ké rel me zõk
nem kis szám ban bí ró sá gon tá mad ták meg 
az el uta sí tó ha tá ro za to kat. Az Agrya az Új
fi a tal gaz da ren de let ter ve ze té hez több ki -
fo gást és mó do sí tá si ja vas la tot is hoz zá fû -
zött csak úgy, mint az idei Föld tör vény ter -
ve zet hez.

A ma gunk ré szé rõl bí zunk ab ban, hogy
a ked ve zõt len elõ je lek el le né re a fi a tal ma -
gyar gaz dál ko dók be lát ha tó idõn be lül
uni ós tár sa ik hoz ha son ló le he tõ sé ge ket
kap nak. El len ke zõ eset ben a ge ne rá ció -
vál tás alap ve tõ en is ne héz kö rül mé nyei to -
vább sú lyos bod hat nak az agráriumban.

For rá sok: www.fbn-h.eu,
www.agrya.hu, egyéb internetes

for rá sok

Varanka Mariann-Pólya Ár pád

www.agrostratega.blog.hu

Ha az öreg kon ti nen sen túl ra te kin -
tünk, ha son ló prob lé mák kal ta lál ko -
zunk. Az Egye sült Ál la mok ban az
USDA ERS (Me zõ gaz da sá gi Mi nisz -
té ri um Gaz da sá gi Ku ta tó In té ze te)
sta tisz ti kai elem zé se sze rint:
• 12-bõl egy mun ka hely lé te a me zõ -

gaz da ság hoz kap cso ló dik, 
• a kis és a na gyon nagy far mok

rész ará nyá nak nö ve ke dé se jel lem -
zõ,

• a farm ház tar tá sok be vé tel ének
egy re na gyobb há nya da –
2009-ben 81 szá za lé ka – nem a
me zõ gaz da ság ból szár ma zik,

• a far me rek kor össze té te le ked ve -
zõt len, az át lag élet kor ma gas, 

• az utób bi évek ben a vi dé ki mun ka -
nél kü li ség ki ug ró an meg nõtt (bár
az or szá gos át la got nem ha lad ja
meg) 

• a vi dé ki tér sé gek ben az egy fõ re
ju tó jö ve de lem igen ala csony, 

• a fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del -
ke zõk szá ma a vi dé ki tér sé gek ben
– a vá ro so kat le szá mít va – ala -
csony, 

• a vi dé ki né pes ség fo lya ma to san
csök ken.
Az Egye sült Ál la mok ban 2011-ben

az összes farm (kb. 2 mil lió) 98%-a
csa lá di tu laj don ban volt. Az ún. „kez -
dõ” vagy „fi a tal” far mok – ame lyek a
hi va ta los meg ha tá ro zás sze rint 10
vagy ke ve sebb éve mû köd nek –
22%-át tet ték ki az összes farm nak. A 
csa lá di far mok ál tal ki bo csá tott ér ték
10%-át ad ták, az összes te rü let bõl
pe dig 11%-ot mû vel tek. 

Az ag rár né pes ség re összes sé gé -
ben jel lem zõ fen ti ne ga tív ten den ci ák 
sar ka la tos pont jai vol tak az ame ri kai
me zõ gaz da ság leg fon to sabb tör vé -
nyé nek, a tá mo ga tá si prog ra mo kat
tar tal ma zó és öt éves idõ sza kot át fo -
gó farm tör vény nek (Farm Bill). A
Farm Bill egyik leg fon to sabb fel ada ta 
to vább ra is a vi dé ki né pes ség ha -
nyat lá sá nak meg ál lí tá sa, a fi a tal far -
mok tá mo ga tá sa, va la mint új mun ka -
he lyek és kép zé si le he tõ sé gek te -
rem té se. 


