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5. fejezet - Agrár- és üzemstruktúra. 
Mezőgazdasági vállalkozási formák 

1. 5.1 Bevezetés 

Az 5. modul egyrészt az agrárstruktúrával, másrészt a mezőgazdasági termelés keretéül szolgáló gazdaságok, 

üzemek, szervezetek formáival, az üzemi formákkal foglalkozik. 

Egy ország, vagy régió agrárstruktúráját egyrészt a természetföldrajzi (földrajzi elhelyezkedés, éghajlat, 

domborzat, vízrajz stb.) és természeti (talajadottságok, vízminőség stb.) tényezők, másrészt a társadalmi-

gazdasági tényezők (fogyasztói igények, kultúra, hagyományok, műszaki színvonal stb.) befolyásolják. 

Mindezek a tényezők alakítják ki a művelési ágak, az előállított és értékesített mezőgazdasági termékek, 

valamint a mezőgazdasággal kapcsolatos szolgáltatások egymáshoz viszonyított arányait. 

A gazdálkodásra való berendezkedés egyik sarkalatos kérdése a vállalat típusának megvá-lasztása. Az elmúlt 

évtizedben a magyar mezőgazdaság vállalati struktúrája - tehát az ágazatban tevékenykedő különböző méretű, 

profilú és tulajdonformához tartozó vállalatok rendszere - jelentősen átalakult. A korábbi bipoláris szerkezet 

napjainkra sokszínűbbé vált, a gazdálkodók az egyéni, a társas és a szövetkezeti vállalatok számos típusa közül 

választhatják ki azt, ame-lyik lehetőségeiknek és terveiknek leginkább megfelel. 

A modul ezért bemutatja és értékeli a termelők rendelkezésére álló különböző üzemin formákat, azok 

szerveződéseit. 

2. 5.2 Az agrárstruktúra 

Az agrárstruktúra elsősorban a művelési ágak arányában, az egyes élelmiszer- és egyéb mezőgazdasági 

termékek termelésének összetételében jut kifejezésre. A mezőgazdaságon belüli fontos strukturális kérdés a 

növénytermesztés és az állattenyésztés, illetőleg a hagyományos és az ökológiai termelést szolgáló területek 

egymáshoz viszonyított aránya. Tágabb értelemben ide sorolható a vertikális tagozódás is, tehát az alapanyagok, 

elsődleges élelmiszer termékek és a feldolgozott termékek, illetőleg újabban az élelmiszertermelés és a nem 

élelmiszer célú (pl. ipari, energia-előállítást szolgáló, vagy természetvédelmi, árvízvédelmi stb.) területek aránya 

is. A magyar agrárstruktúra fontosabb összefüggéseit az alábbiakban mutatjuk be. 

2.1. 5.2.1 Művelési ágak 

Egy ország szárazföldi területének csak egy része használható mezőgazdasági, erdészeti termelés céljaira. A 

fennmaradó rész szolgálja a települések, az ipar, az út- és vasúthálózat, valamint a táj- és természetvédelem 

céljait. Ez utóbbiakat a művelés alól kivont területnek nevezik. A termőterület mezőgazdasági területből, 

erdőből, nádasból és halastóból tevődik össze. Magyarországon az EU országok átlagánál magasabb, 62 

százalékos a mezőgazdasági terület aránya. Az 5-1. táblázat Magyarország földhasználatának művelési ágak 

szerinti megoszlását mutatja 2005-ben és 2009-ben. 

5-1: Földhasználat művelési ágak szerint (1000 hektár). táblázat - 
 

Megnevezés 2005 2009 

1000 ha % 1000 ha % 

Szántó 4513 48,5 4502 48,4 

Konyhakert 96 1,0 96 1,0 

Gyümölcsös és szőlő 189 2,0 181 2,0 
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Legelő 1057 11,4 1004 10,8 

Mezőgazdasági terület 5855 62,9 5783 62,2 

Erdő 1775 19,0 1896 20,4 

Nádas 62 0,7 60 0,6 

Halastó 34 0,4 36 0,4 

Termőterület 7726 83,0 7775 83,6 

Művelés alól kivont terület 1587 17,0 1528 16,4 

Összesen 9303 100,0 9303 100,0 

Forrás: KSH, 2010 

2.1.1. 5.2.1.1 A szántóföldi növénytermesztés struktúrája 

A legjelentősebb művelési ág, a szántóterület biztosítja az alapvető élelmiszerek és mezőgazdasági alapú ipari 

nyersanyagok, valamint az állatok takarmányozására szolgáló növényi eredetű termények előállításának alapját. 

A szántóföldi növénytermesztés struktúráját a termesztett növények területi arányai határozzák meg 

(Magyarországon csak kivételes esetben lehet egy vegetációs perióduson belül két növénykultúrát termeszteni, 

ezért a szántóföld esetében nem lehet éves időbeli struktúráról beszélni). 

A 2003-2009-es évek szántóföldi vetésszerkezetét az 5-2. táblázat mutatja be. 

5-2: A szántóföldi vetésszerkezet (%). táblázat - 
 

Megnevezés 2003 2006 2009 

Gabonafélék 68,7 69,1 69,0 

Ebből: búza, rozs 27,5 27,2 28,2 

árpa 8,3 7,3 7,7 

kukorica 27,9 29,4 28,3 

Hüvelyesek 0,6 0,4 0,5 

Ipari növények 16,2 18,5 21,7 

Ebből: napraforgó 12,1 12,8 13,2 

repce 1,7 3,5 6,3 

cukorrépa 1,3 1,2 0,3 

Burgonya 0,8 0,6 0,5 

Szálas- és lédús takarmányok 6,5 6,4 6,0 
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Ebből: silókukorica 2,6 2,0 1,7 

lucerna 3,6 3,6 3,2 

Zöldségfélék 2,5 2,0 1,9 

Egyéb növények 4,7 3,0 0,4 

Vetésterület összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH, 2010 

A szántóföld legnagyobb részét (68-69 százalékát) a gabonafélék foglalják el. A két legjelentősebb 

növénytermesztési ágazat az őszi búza és a kukorica. Az ipari növények (és közöttük az energianövények) 

jelentősége az utóbbi időben megnőtt. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a korábban fontos szántóföldi 

növénykultúrának számító cukorrépa fokozatosan kiszorul a termesztésből az EU szabályozás változása 

következtében. A takarmánytermő terület csökkenése az állattenyésztő ágazatok szerepének csökkenését jelzi. 

2.1.2. 5.2.1.2 Az állattenyésztés struktúrája 

Az állatállomány súlya az utóbbi húsz évben jelentős mértékben csökkent. Ez nagyrészt a piaci hatások (pl. az 

élelmiszerfogyasztási struktúra átalakulása) és a verseny következménye, de szerepet játszik a feldolgozó 

üzemek külföldi vállalatok számára történt eladása is. A nagy külföldi cégek ugyanis több esetben elsősorban 

piacot kívántak vásárolni. 

Az állattenyésztés struktúráját az egyes állatfajok egymáshoz viszonyított aránya, illetőleg ezen belül a 

különböző fajták, hasznosítási irányok, korcsoportok szerinti összetétele adja meg. A 2005 – 2009 közötti 

magyarországi állatállomány nagyságát és összetételét az 5-3. táblázat mutatja be. Megjegyzendő, hogy az 

állatállomány az éven belül jelentősen ingadozhat, ezért a statisztika általában a december 31-i (illetőleg a 

negyedévek végén megszámlálható) állatlétszámokat mutatja ki. 

5-3: Az állatállomány december 31-én (1000 db). táblázat - 
 

Megnevezés 2005 2007 2009 

Szarvasmarha 708 705 700 

Ebből: tehén 334 322 312 

Sertés 3 853 3 871 3 247 

Ebből: anyakoca 277 259 226 

Juh 1405 1232 1223 

Ebből: anyajuh 1082 977 968 

Baromfi 41 076 38 716 40 264 

Ebből: tyúkféle 31 902 29 866 32 128 

pulyka 4 415 4 368 3 018 

liba 1 370 1 817 1 405 
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kacsa 3 389 2 230 3 713 

Forrás: KSH, 2010 

Magyarország állattartására az abrakfogyasztó állatfajok (sertés, baromfi) túlsúlya jellemző. Emellett jelentős 

még a szarvasmarha és a juh állomány. A baromfin belül a tyúkfélék, a pulyka és a vízi szárnyas állomány 

létszáma a meghatározó. Az állatállomány létszáma az utóbbi években is csökkent, sőt az anyaállatok 

létszámának csökkenése további visszaesést jelez. 

Az állatállomány létszáma mellett a termelés is csökkent. A fajlagos hozamok növekedése ugyanis az utóbbi 

időben már nem tette lehetővé az állati termék termelés szinten maradását a csökkenő állatlétszám mellett. 

Ennek ellenére Magyarország állatállománya még ma is jelentősnek mondható. 

A vágóállat- és állati termék termelés alakulását a 2005-2009-es években mutatja be az 5-4. táblázat. 

5-4: Vágóállat- és állati termék termelés. táblázat - 
 

Megnevezés 2005 2007 2009 

Vágóállat (ezer t) 1 381 1 396 1 367 

Ebből: vágómarha 88 89 83 

vágósertés 608 643 586 

vágóbaromfi 640 616 649 

Tehéntej (millió l) 1 878 1 794 1 702 

Tyúktojás (millió db) 2 964 2 843 2 807 

Forrás: KSH, 2010 

3. 5.3 Az üzemstruktúra és a mezőgazdasági 
vállalkozási formák 

Az 1990-es évekig a magyar mezőgazdaságot az állami és szövetkezeti nagygazdaságok, valamint az elaprózott, 

háztáji jellegű kisgazdaságok kettőssége jellemezte. A privatizációs és kárpótlási folyamatok, a szövetkezetek 

átalakulása következtében jelentős átalakulás következett be, melynek következtében megszűntek, átalakultak a 

korábbi „szocialista” nagyüzemek és alapvetően a magántulajdonon alapuló üzemstruktúra alakult ki. 

A vállalati struktúra átalakulása azonban még nem tekinthető lezárult folyamatnak, az egyéni gazdaságok 

körében egyre erőteljesebb koncentráció tapasztalható, újabb szövetkezeti formák jönnek létre, újabb gazdasági 

társaságok alakulnak (5-1. ábra). A mezőgazdaság vállalati struktú-rája szoros összefüggésben áll a mindenkori 

földbirtok-viszonyokkal, a földtulajdon és a föld-használat azonban gyakran elkülönül egymástól. A 

mezőgazdasági terület jelentős részét nem a tulajdonosok, hanem bérlők művelik meg, a szövetkezetek és a 

gazdasági társaságok kizárólag bérelt földeken gazdálkodnak, földtulajdonnal nem rendelkeznek. A földbirtok 

politika esetleges változása, a termőföld tulajdonnal kapcsolatos szabályok változása újabb lökést adhat a 

vállalati struktúra átalakulásának. 
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5-1. ábra: A mezőgazdasági ágazat szereplői 

Forrás: FVM, 2009 (KSH adatok alapján AKI számítás) 

Az 1,29 millió mezőgazdasági termelő csak viszonylag kis hányada tölt be jelentős szerepet a mezőgazdasági 

termék előállításon belül. Mintegy 650 ezren ház körüli termelést folytatnak, és részfoglalkozásúként, 

esetenként nyugdíjasként, vagy kényszerfoglalkozásként minimális mennyiségű mezőgazdasági terméket 

állítanak elő, sokszor saját ellátásra. Az igazi szereplők az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások, amelyek 

piacra termelnek. Ezen belül elsősorban a társas vállalkozások emelhetők ki, amit a földhasználat szektorok 

szerinti megoszlása is alátámaszt (5-5. táblázat). 

5-5: A földhasználat megoszlása szektorok szerint. táblázat - 
 

Földhasználók Összes terület 

(hektár) 

Fajlagos terület 

(hektár/földhasználó) 

Magánszemélyek 3 294 260 9.38 

Szövetkezetek 340 052 307,46 

Gazdasági társaságok 2 715 843 302,53 

Egyéb 284 647 102,06 

Forrás: FVM, 2010 

3.1. 5.3.1 A mezőgazdasági vállalkozások főbb típusai, gazdasági 
érdekeltségük sajátosságai 

A nyereségszerzésre irányuló gazdasági (üzleti) vállalkozás különböző szervezeti keretek között folytatható. Az 

egyszerűbb vállalkozási formák esetében a tulajdonos háztartási fogyasztása és termelő-szolgáltató 

tevékenysége egymással szervezetileg is összefonódva zajlik. Vállalatról akkor beszélhetünk, amikor ez a két 

funkció elválik egymástól és a vállalkozás jogilag szabályozottan, elkülönült szervezeti keretek között folyik. 

Ennek az elkülönülésnek több fokozata van. A mezőgazdaságban, ahol a vállalatok átlagos mérete más 

ágazatokhoz viszonyítva jóval kisebb, számos átmeneti formát találhatunk. Az állam az egyszerűbb 

vállalkozások gazdasági tevékenységét is - elsősorban adózási okokból - szigorúan szabályozza, ezért a 

továbbiakban nem teszünk különbséget vállalkozás és vállalat között, a mezőgazdaságban mindkettő 

szinonimájaként használjuk a gazdaság kifejezést. 

A vállalkozási formák számos ismérv - méret, termelési irány, tulajdonviszonyok stb. - alapján csoportosíthatók. 

A továbbiakban elsősorban a tulajdonviszonyok alapján elhatárolt három csoporttal - az egyéni gazdaságokkal, a 

szövetkezetekkel és a gazdasági társaságokkal - foglalkozunk. 
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A mezőgazdasági vállalatok kisebb hányada állami, vagy önkormányzati tulajdonban van, működésüket a 

jövedelemszerzés mellett más, közösségi célok is befolyásolják. Szervezeti formájukat tekintve ezek a vállalatok 

azonban valamilyen gazdasági társaságként (részvénytársaságként, korlátolt felelősségű társaságként) 

működnek. Ezek alapvető feladata a biológiai alapok megőrzése, oktatási, szaktanácsadási célok szolgálata és 

más közhasznú tevékenységek. Az ország összefüggő nagy erdőterületeinek zöme - a tartamos (fenntartható) 

erdőgazdálkodás feltételeinek biztosítása érdekében - állami tulajdonban maradt és azt állami erdészeti 

részvénytársaságok művelik. 

A továbbiakban elsősorban a magántulajdonban lévő vállalatok típusaival foglalkozunk, elsősorban abból a 

megközelítésből, hogy a tulajdonos milyen szempontok alapján dönthet üzleti vállalkozásának szervezeti 

kereteiről. Ezek között a szempontok között különösen fontos az alábbiak mérlegelése: 

• a vállalkozás stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához szükséges munkaerő és tőke biztosításának 

lehetősége, 

• a vállalat alapításának jogszabályi feltételei, költségei, 

• a tőke kivonásának, a vállalkozás beszüntetésének lehetőségei, 

• a vállalkozás tevékenységében való személyes közreműködésre vonatkozó előírások, 

• a vállalkozó önállósága, illetve társas vállalkozásoknál a vállalat működésének, irányításának, ellenőrzésének 

demokratizmusa, 

• a vállalkozó anyagi felelősségének korlátozott, vagy korlátlan volta, azaz a személyi és a vállalkozói vagyon 

elkülönítésének lehetősége, 

• esetleges adózási előnyök, illetve hátrányok, számviteli és egyéb nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségek. 

A mezőgazdasági vállalatok egyes típusait elsősorban e szempontok alapján fogjuk jellemezni. 

3.1.1. 5.3.1.1 Egyéni gazdaságok 

Az egyéni gazdaságokra jellemző, hogy termelőeszközeik egy személy, vagy egy szűkebb család tulajdonában 

vannak, a vagyonon belül nem különül el egymástól a személyes szükségletek közvetlen kielégítését szolgáló 

(lakás, bútorzat, személygépkocsi stb.) magánvagyon és a vállalkozásban működő (termőföld, épületek, gépek 

stb.) vagyonrész. Az egyéni gazdaságok által művelt föld és az egyéb eszközök (épületek, berendezések stb.) 

egy része nem saját tulajdonban van, hanem azokat bérleti szerződések alapján hasznosítják, de a szerződéses 

feltételek szabta keretek között a bérlők ezen eszközök felett is szabadon rendelkeznek. A tulajdonos önállóan 

dönt az eszközök és a megtermelt jövedelem felhasználásáról, ugyanakkor teljes vagyonával felel a gazdaság 

hitelezőinek, szállítóinak követeléseiért. Az egyéni vállalkozások létesítése a legegyszerűbb, nem szükséges 

bonyolult és költséges jogi eljárás. Hasonlóan egyszerű a vállalkozás megszüntetése is. 

A mai viszonyok között az egyéni gazdaságokat helytelen lenne a kis gazdaságokkal azonosítani, ugyanis 

Magyarországon is működnek már több száz hektárt művelő egyéni tulajdonban lévő vállalkozások. 

Ugyanakkor az egyéni gazdaságok méretének határt szab a rendelkezésre álló tőke mennyisége. A társas 

vállalkozási formák egyik nagy előnye, hogy lehetővé teszik az eszközök koncentrálását. A társas vállalatokhoz 

viszonyítva az egyéni gazdaságok nehezebben és szigorúbb feltételek mellett juthatnak hitelekhez, mivel a 

pénzintézetek bizalmatlanságát növeli az egyéni vállalkozás kisebb tőkeereje és a vállalkozás megszüntetésének 

egyszerű procedúrája, bár a törvény kimondja, hogy a vállalkozás megszűnte után is a vállalkozó teljes 

vagyonával felel a megszűnés előtt vállalt kötelezettségeiért. 

Az egyéni vállalkozók mozgásterét bizonyos mértékig szűkíti az a törvényi előírás, hogy kötelesek személyesen 

közreműködni a tevékenység folytatásában. Ha a tulajdonos akármilyen okból nem kíván ebben részt venni, 

hanem csak eszközeit, tőkéjét adja, akkor más vállalkozási formát kell keresnie arra, hogy kockázatait 

csökkentse, felelősségét korlátozza. Az egyéni vállalkozás legnagyobb problémája a magán- és a vállalkozói 

vagyon összemosódásából fakadó teljes anyagi felelősség, ami egzisztenciális kockázattal fenyeget. A kockázat 

csökkentésének célszerű formája, ha a vállalkozó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapít. Így 

megőrizheti önállóságát és lehetővé válik a magán- és a vállalkozói vagyon elkülönítése is. 
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A mezőgazdasági tevékenység nemcsak üzleti vállalkozás, hanem a vidéki életforma szerves része, több vidéki 

régióban a lakosság megélhetésének, ha nem is az egyetlen, de a legfontosabb forrása. Az egyéni 

gazdálkodásnak mély, történelmi gyökerei vannak, hisz ez a vállalkozási forma szinte töretlenül fejlődött 

évszázadokon keresztül, a polgári forradalmaktól napjainkig. Magyarországon a késve induló polgári fejlődés 

folyamata a mezőgazdaságban többször is megszakadt (így a II. világháborút követő 4 évtizedben is), a 

rendszerváltás óta eltelt két évtized pedig még nem volt elegendő az egyéni gazdaságok megszilárdulásához. Ezt 

az agrárpolitika következetlen változásai sem tették lehetővé. Napjainkban az egyéni gazdaságok körében a 

vállalkozás méretét és hatékonyságát tekintve egyaránt nagy különbségek tapasztalhatók. Ugyanakkor az is 

megállapítható, hogy ez a vállalkozási forma a magyar mezőgazdaság vállalati struktúrájának egyik 

meghatározó elemévé vált. 

Az egyéni gazdaságok köre több szempont szerint osztályozható, gyakorlati megfontolások alapján azonban 

csak a méret és az adózás szempontjából vett csoportosítást ismertetjük. 

A vállalkozások mérete szerint a Központi Statisztikai Hivatal a használatban lévő földterület és az 

állatállomány nagysága alapján három csoportot különböztet meg: 

• nagyméretű gazdaságok: a 301 hektárnál több földet művelő, és/vagy 30,1 számosállatnál többet tartó 

gazdaságok, 

• közepes méretű gazdaságok: a 31-300 hektáros és/vagy 2,6-30,0 számosállatot tartók, 

• kisméretű gazdaságok: a 31 hektárnál kisebb és 2,6 számosállatnál kevesebbet tartó gazdaságok. 

A földterület és az állatállomány nagysága azonban nem tükrözi hűen a gazdaságok méretét. Célszerűbb ezért, 

ha az egyéni vállalkozásokat a gazdálkodás célját, érdekeltségi rendszerét jobban kifejező alábbi nagyságrendi 

csoportokba soroljuk: 

• ház körüli kertek, családi ellátó gazdaságok, hobbitermelés, 

• családi gazdaságok, 

• vállalkozói nagygazdaságok. 

A ház körüli kertek, a családi ellátó gazdaságok, a hobbytermelés fő jellemzője az, hogy céljuk nem kifejezetten 

jövedelemszerzés, hanem a háztartási szükségletek egy részének megtermelése, a szabadidő kellemes és hasznos 

eltöltése stb. Értékesítésre csak alkalmanként, néhány termék esetében kerül sor. Ezért lényegében nem is 

tekinthetők üzleti vállalkozásnak, ugyanakkor hazánkban bizonyára még hosszú ideig a mezőgazdasági 

termékek igen jelentős hányadát fogják előállítani és a vidéki lakosság megélhetésének biztosításában nagy 

szerepük lesz. 

A családi gazdaságok fő célkitűzése - a háztartás szükségletein felül - az árutermelés, és ezáltal jövedelem 

elérése, a gazdaság mérete azonban lehetővé teszi, hogy a munkafeladatok nagyobb hányadát maguk a 

családtagok végezhessék el. A családi gazdaságok egyaránt fontos jellemzője a saját munkaerőre történő 

alapozása. Az Európai Unió országaiban mindazokat a gazdaságokat családi gazdaságnak tekintik, amelyek 

legalább egy fő teljes foglalkoztatását biztosítják. A családi vállalkozás nagy előnye minden más vállalkozási 

formával szemben abban van, hogy a gazda a saját földjét a saját traktorával szántja, a tehenét saját maga feji és 

ápolja, és a jó gazda gondossága megfelelő árviszonyok esetén versenyképes jövedelmet teremt. Ez 

természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a tulajdonos csúcsmunkák idején bérmunkásokat 

alkalmazzon, vagy speciális képzettséget és eszközöket igénylő feladatokra szolgáltatásokat vegyen igénybe. A 

családi gazdaságok versenyképességének másik tényezője az adminisztratív költségek csökkenésében rejlik. Ez 

jórészt ellensúlyozhatja azt a költségnövekedést, illetve bevételkiesést, ami a méretökonómiai hátrányokból 

fakad. 

A családi vállalkozásokon belül további két csoport különíthető el: 

• A rész (mellék-) foglalkozású családi gazdaságokban a gazdálkodásból származó jövedelem a család 

(háztartás) fogyasztásának csak a kisebb hányadát fedezi, lényegében a családtagok más forrásokból 

származó személyes jövedelmének kiegészítését szolgálja. Ezek a gazdaságok is minden szempontból üzleti 

vállalkozásnak tekinthetők, mivel fő céljuk az árutermelés és azon keresztül pénzjövedelem szerzése. 
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• A főfoglalkozású családi gazdaságok mérete már lehetővé teszi a család mezőgazdasági termelésből való 

megélhetését, egyes családtagok más forrásokból származó jövedelmei csak a mezőgazdasági jövedelmet 

egészítik ki, illetve csak átmeneti jellegűek. 

Az EU tagországainak, az USA és más fejlett országok mezőgazdasága döntően a családi (farm) gazdaságokra 

alapozott. A gazdaságok mérete tág határok között változik, de általános és tartós tendenciaként jelentkezik a 

koncentrációs folyamatok erősödése. Ugyanakkor megfigyelhető a részfoglalkozású gazdaságok számának 

növekedése is, mert egyre több termelő kényszerül más kereseti forrást találni, de nem válik meg gazdaságától. 

A vállalkozói nagygazdaságok alkotják – legalábbis a számuk alapján - az egyéni tulajdonban lévő 

mezőgazdasági vállalatok legszűkebb csoportját azok a nagygazdaságok, amelyekben a munkaerő szükséglet 

már lényegesen meghaladja a tulajdonos és családjának munkaerő kapacitását. A gazdálkodás bérmunkásokra 

alapozott, esetenként az irányítási feladatokat is fizetett alkalmazottak látják el. Az egyéni vállalkozások 

méretének a hazai törvények ugyan nem szabnak általános felső határt, de a mezőgazdaságban számolni kell a 

földtörvény vonatkozó előírásaival. A magyar agrárpolitikusok többsége különböző megfontolásokból nem 

tartja kívánatosnak a vállalkozói nagygazdaságok széleskörű elterjedését (ez ellentétes lenne az Európában 

érvényesülő tendenciákkal), ezért a földtörvény behatárolja az egy személy által vásárolható és bérelhető 

termőföld maximális méretét. (A jelenleg hatályos földtörvény szerint a saját tulajdonú földek a 350, a bérelt 

földek pedig a 1500 hektáros méretet nem haladhatják meg.) 

Az adózás szempontjából szintén csoportosíthatók az egyéni vállalkozások, amelyek egységesen a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartoznak. Ez a csoportosítás többé-kevésbé szintén a gazdaságok 

méretét követi, mivel az adótörvény a kisebb mezőgazdasági vállalkozók számára különböző kedvezményeket, 

egyszerűbb nyilvántartási lehetőségeket kínál. Az egyéni vállalkozóknak gondosan mérlegelniük kell az egyes 

adózási lehetőségek előnyeit és hátrányait, mivel az ezzel kapcsolatos döntéseknek igen jelentős és közvetlen 

gazdasági kihatása van. Hasonló gondossággal kell eljárni a nyugdíj- és egészségbiztosítással kapcsolatos 

kérdésekben is. Ezeket a csoportosításokat a gyakori törvényi változások miatt nem ismertetjük. 

Az egyéni, családi gazdaságok fejlesztésének fontos feltétele az integrációs kapcsolatok újjászervezése és a 

gazdaságok közötti együttműködés elősegítése is. A beszerző-értékesítő szövetkezetek, a géptársulások, a 

gépkörök szervezése nagyban meggyorsíthatja a hazai családi gazdaságok megerősödésének folyamatát. 

3.1.2. 5.3.1.2 Mezőgazdasági szövetkezetek 

Magyarországon a szövetkezetek alapítását és működését az 1992. évi Szövetkezeti Törvény szabályozza, amely 

a szövetkezet fogalmát a következők szerint határozza meg: "A szövetkezet a szövetkezés szabadsága és az 

önsegély elvének megfelelően létrehozott közösség, amely a tagok személyes közreműködésével és vagyoni 

hozzájárulásaival működik, demokratikus önkormányzat keretében a tagok érdekeit szolgáló vállalkozási és más 

tevékenységet folytat. A szövetkezet jogi személy." 

A definíció összefoglalja a szövetkezet lényegét és jól tükrözi azokat a klasszikus szövetkezeti elveket, amelyek 

a XIX. század közepén egy angliai kisvárosban, Rochdale-ban fogalmazódtak meg: 

• a nyitott tagság elve, azaz az önkéntes be- és a kilépés, 

• a demokratikus irányítás elve, amely a választott vezető és ellenőrző testületeket, illetve az "egy tag egy 

szavazat" elvének érvényesítését jelenti, 

• a korlátozott tőkekamat elve szerint a szövetkezetbe fektetett tagi tőkének csak korlátozott, vagy semmiféle 

hasznot nem tulajdonítanak, 

• a szövetkezet gazdasági tevékenysége során keletkező esetleges nyereséget a tagok között a szövetkezettől 

igénybe vett szolgáltatások arányában osztják fel, 

• a szövetkezet nyereségének egy részét a tagok oktatására fordítja, 

• a szövetkezetek regionális, országos és nemzetközi szinten együttműködnek egymással. 

Ezt a hat klasszikus alapelvet a szövetkezeti mozgalom lényegében megőrizte az idők folyamán, bár egyes 

időszakokban és országokban más-más elvek kerültek előtérbe. Az élesedő gazdasági verseny a későbbiekben 

arra késztette a szövetkezeteket, hogy a fluktuáció mérséklése, a tagság "felhígulásának" elkerülése érdekében 

differenciáltabban alkalmazzák a nyitott tagság elvét. Sok szövetkezetben ma már a tagokat vagyoni 
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hozzájárulás befizetésére kötelezik, illetve a tagok felmondási szándéknyilatkozatuk benyújtása után csak 1-3 év 

elteltével hagyhatják el a szövetkezetet. Gyakori, hogy a szövetkezetek a vagyoni hozzájárulás arányában 

osztalékot is fizetnek tagjaiknak. A másodlagos (a szövetkezetek által létrehozott) szövetkezetekben szinte 

általánosan feladták az "egy tag egy szavazat" elvét, de ez az elv egyre inkább háttérbe szorul az elsődleges 

szövetkezetek egy részében is. A szövetkezeteknek számos formája létezik: 

• mezőgazdasági szövetkezetek: hagyományosan a magángazdák beszerzéseinek, értékesítésének szervezésére, 

szolgáltatások nyújtására, a termékek feldolgozására jöttek létre, hazánkban azonban - a későbbiekben 

tárgyalásra kerülő okok miatt - jelentős a mezőgazdasági szövetkezetek termelő tevékenysége is, 

• fogyasztási szövetkezetek: a tagok áruellátását igyekeznek alacsony árakon biztosítani a szükségtelen 

közvetítő lánckereskedelem kikapcsolásával, 

• hitelszövetkezetek: a közös pénzalapokból kedvezményes hiteleket nyújtanak tagjaiknak, 

• biztosítási szövetkezetek: biztosítási szolgáltatásokra alakultak, 

• lakásszövetkezetek: olcsóbb lakások építése, fenntartása a céljuk, 

• közösségi (falu) szövetkezetek: egy, vagy több község, vagy egy kisebb térség szintjén a helyi közösség átfogó 

fejlesztésére alakulnak. 

A mezőgazdasági szövetkezetek gazdasági szempontból a mezőgazdasági kistulajdonosok társulásainak 

tekinthetők, amelyeket a tagok azzal a céllal hoztak létre, hogy erőforrásaikat összehangoltan működtetve 

hatékonyabban gazdálkodhassanak. A profitérdekeltségű gazdasági társaságokkal szemben a szövetkezetek a 

tagság szolidaritását kifejező szövetkezeti elvek érvényesítésével juthatnak csak versenyelőnyökhöz. 

A rendszerváltás előtti termelőszövetkezetekhez viszonyítva az új szövetkezeti törvény elsősorban az alábbi, 

gazdasági szempontból jelentős kérdésekben hozott változást: 

• A szövetkezetek eszközei egyértelműen magántulajdonba kerültek. A szövetkezetek jelenleg termőföld-

tulajdonnal nem rendelkeznek, hanem a tagjaiktól és más földtulajdonosoktól bérelt földeken gazdálkodnak. 

• Az önkéntesség elve azáltal érvényesült, hogy egy a törvényben rögzített időszak alatt minden tag, illetve tagi 

csoport lehetőséget kapott arra, hogy az üzletrésze értékének megfelelő vagyontárgyakat természetben 

kivihesse a szövetkezetből, és egyénileg, vagy újabb szövetkezetet létrehozva gazdálkodjon tovább. 

• Megszűnt egyrészt a tagok kötelező részvétele a szövetkezet közös munkafeladatainak ellátásában, másrészt a 

szövetkezet foglalkoztatási kötelezettsége a tagok irányában. 

Ezek a változások gyökeresen új alapokra helyezték az átalakulást követően a mezőgazdasági szövetkezetek 

gazdálkodását, ugyanakkor több feszültség forrásává is váltak. A magyar mezőgazdasági szövetkezetek 

többsége napjainkig megőrizte termelő (munka) szövetkezet jellegét, szemben Nyugat-Európa mezőgazdasági 

szövetkezeteivel, amelyek elsősorban az egyénileg gazdálkodó tagjaik beszerző-értékesítő tevékenységének 

összehangolásával, szervezésével foglalkoznak. A termelő tevékenység dominanciája következtében a hazai 

szövetkezetek kénytelenek voltak megőrizni tevékenységük sokoldalúságát is, míg a nyugati országok 

szövetkezetei általában egy-egy termékpálya mentén szerveződnek (tejszövetkezetek, pinceszövetkezetek stb.). 

A mezőgazdasági termelők számára előnyös lehet a szövetkezés, amennyiben csak összefogással képesek a 

versenyképes üzemi méretek kialakításához, a piaci előnyök érvényesítéséhez szükséges eszközöket, tőkét 

összpontosítani. A szövetkezeti forma biztosíthatja számukra a gazdasági döntésekben való részvétel jogát, 

anyagi felelősségüket korlátozhatják, számíthatnak tagtársaik szolidaritására. A szövetkezetben nem kötelező 

munkát végezniük, egyéni gazdálkodóként beszerzéseiket és értékesítéseiket a szövetkezet segítségével 

előnyösebb árakon végezhetik, onnan különböző szolgáltatásokat, szaktanácsokat igényelhetnek. Ugyanakkor 

tisztában kell lenniük azzal, hogy a szövetkezet alapítása és működése jogszabályi kötöttségekkel, 

adminisztrációs költségekkel jár, üzletrészeikkel nem rendelkezhetnek szabadon és egyéni érdekeiket alá kell 

rendelniük a tagság közös érdekeinek. Lehetőség van azonban olyan változatos szövetkezeti formák 

kialakítására, amelyekben az egyéni és a közös érdekek közös nevezőre hozhatók. 

3.1.3. 5.3.1.3 Gazdasági társaságok 
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A gazdasági társaságok általában két vagy több tulajdonos által jövedelemszerzésre alapított vállalkozások, 

amelyek a tagok személyes közreműködésének, illetve tőkéjének egyesítésével biztosítják a kitűzött gazdasági 

célok elérését. Tevékenységüket a társasági törvény szabályozza, amely meghatározott feltételek esetében 

lehetővé teszi egyszemélyes társaságok alapítását is. 

A gazdasági társaságok a tagok - akik természetes és jogi személyek egyaránt lehetnek - önkéntes és 

egybehangzó akaratával jönnek létre, és ez a társasági szerződés (részvénytársaságoknál az alapszabály) 

elfogadásában nyilvánul meg. A társasági szerződésben a következőket kell rögzíteni: 

• a társaság cégnevét (amely név alatt a társaság - akár jogi személy, akár nem - tagjaitól elkülönítetten jogokat 

szerezhet, vagy kötelezettségeket vállalhat) és székhelyét, 

• a tagokat, nevük és lakcímük feltüntetésével, kivéve a részvénytársaságok bemutatóra szóló részvényekkel 

rendelkező tagjait, 

• a társaság tevékenységi körét, 

• a társasági vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és időpontját, 

• határozott időre létrehozott társaság esetén a társaság megszűnésének időpontját. 

A gazdasági társaságok a cégbíróságnál történő cégbejegyzéssel jönnek létre. A cégbíróságnak a társaság 

működése felett a továbbiakban tisztán törvényességi szempontú felügyeleti joga van, a társaság gazdasági 

tevékenységét nem minősítheti. A cégbíróság által vezetett cégnyilvántartás nyilvános, azt bárki megtekintheti. 

Ez a kitétel elsősorban a szállítók, a hitelezők és az esetleg belépni szándékozó új tagok érdekeit szolgálja. 

A társaságok vagyona két forrásból származik. Egyrészt a tagok az alapításkor saját vagyonukból elkülönítenek 

és a társaság rendelkezésére bocsátanak egy meghatározott vagyontömeget (alaptőke), másrészt a továbbiakban 

a társaság eredményes működéséből eredő jövedelem tagok között szét nem osztott része (a mérleg szerinti 

eredmény) is a társaság vagyonát gyarapítja. 

Az alapításkor a társaság minden tagja köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni. Ez a vagyon kétféle lehet: pénz, 

vagy nem pénzbeli betét (apport). Apportként csak forgalomképes és vagyoni értékkel bíró dolgok, szellemi 

alkotások szerepelhetnek, amelyek szükség esetén alkalmasak lehetnek arra, hogy a hitelezők - akár végrehajtás 

útján is - az alaptőkéből hozzájuthassanak követelésükhöz. 

A gazdasági társaság megszűnik, ha: 

• a határozott időtartamra alapított társaságoknál a szerződésben rögzített idő letelt, 

• a tagok közgyűlése elhatározta jogutód nélküli megszűnését, 

• más társasággal egyesül, abba beolvad, illetve szétválik, vagy átalakul, 

• tagjainak száma (az egyszemélyes társaságok kivételével) 6 hónapnál hosszabb ideig egy főre csökken, 

• a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, vagy felszámolási eljárás során megszünteti. 

A gazdasági társaságok több szempont alapján csoportosíthatók. A gyakorlatban legelterjedtebb a jogi 

személyiséggel nem rendelkező és az önálló jogi személyiséggel bíró társaságok megkülönböztetése. A 

gazdasági társaság lényegében akkor válik jogi személlyé, hogy a törvény annak nyilvánítja, azaz megfelel az 

alábbi kritériumoknak: 

• tagjaitól elkülönült szervezettel rendelkezik, ebből következően a tagok személyében beállott változások nem 

hatnak ki a szervezetre, 

• tevékenysége valamilyen állandó és az állam által is elfogadott célra irányul, 

• önálló vagyonnal rendelkezik, 

• önálló felelősséggel tartozik a kötelezettségeiért, 

• tagjaitól függetlenül, képviseleti szervei útján tehet jognyilatkozatokat. 
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A társasági törvény azonban úgy rendelkezik, hogy minden gazdasági társaság, - tehát a jogi személyiséggel 

nem rendelkező társaság is - saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, tulajdont 

szerezhet, szerződést köthet, valamint perelhet és perelhető. Jogi és gazdasági szempontból tehát lényegében 

csak abban tér el a jogi személy és nem jogi személy társaságok helyzete, hogy: 

• bizonyos tevékenységeket (pénzintézeti, banki tevékenység stb.) csak jogi személy gyakorolhat, 

• bizonyos társasági formák (közös vállalat, egyesülés) tagja kizárólag csak jogi személy lehet. 

A gazdálkodás szempontjából fontosabb a személyegyesítő és a tőkeegyesítő gazdasági társaságok 

megkülönböztetése. Ez a csoportosítás kifejezi az adott társasági forma létrehozásának célját, működésének 

jellegét és gazdasági körülményeit. A továbbiakban ennek a csoportosításnak megfelelően tárgyaljuk a 

mezőgazdaságban leggyakoribb társasági formák sajátosságait. 

A személyegyesítő társaságok tipikus formája a közkereseti társaság (rövidítve: kkt), de ezen kívül ebbe a 

csoportba tartozik a betéti társaság (rövidítve: bt) is, amely azonban már átmenetet jelent a másik csoport, a 

tőkeegyesítő gazdasági társaságok irányába. A közkereseti társaság természetes személy tagjai kötelesek 

személyesen közreműködni a társaság tevékenységében. A személyegyesítő gazdasági társaságok gazdasági 

szempontból legfontosabb sajátossága, hogy a tagok teljes vagyonukkal korlátlan és egyetemleges felelősséggel 

tartoznak a társaság hitelezői felé. 

A közkereseti társaság nem alkalmas viszonylag sok személy, illetve nagy tőke összpontosítására. A betéti 

társaság a közkereseti társaságtól lényegében csak abban különbözik, hogy a beltagok mellett lehetnek kültagjai 

is. A betéti társasági forma a kültagok korlátozott felelőssége következtében már alkalmasabb arra, hogy 

jelentősebb összegű tőkét koncentráljon. Több mezőgazdasági szövetkezet alkalmazza azt a megoldást, hogy 

egy-egy termelő egységét (például állattartó telepeit) betéti társaságként működteti. A szövetkezet kültagként 

szerepel, az eszközök egy részét vagyoni betétként, más részét esetleg bérleti szerződés alapján bocsátja a 

társaság rendelkezésére, a társaság beltagjai pedig önállóan gazdálkodnak és közvetlenül részesednek munkájuk 

eredményéből. 

A tőkeegyesítő gazdasági társaságok csoportjába a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok 

tartoznak. Általános jellemzőjük, hogy tagjaik nem kötelesek részt venni a közös tevékenységben, anyagi 

felelősségük a társaság hitelezőivel szemben csak a társaságban lévő vagyonuk mértékéig terjed. Ezen 

túlmenően semmiféle egyéb kötelezettségük nem lehet, vagyis ha a társasággal szembeni követelések összege 

meghaladja a kft, vagy az rt vagyonát, ez a hitelezők kára. A tőkeegyesítő társaságokat egy tag is 

megalapíthatja. Az egyszemélyes részvénytársaságok az állami tulajdonban lévő nagyvállalatok jellemző 

szervezeti formái. A tőkeegyesítő társaságok vezető testületeiben a határozatokat a törzsbetétek (alaptőke) 

arányában történő szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. 

A korlátolt felelősségű társaságok (kft) törzstőkéjét az a vagyon képezi, amelyet alapításkor a tagok a társaság 

rendelkezésére bocsátanak. A társasági jogokat és kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg. Mivel a társaság 

mérleg szerinti eredményéből képződő vagyon a törzsbetétek arányában kerül szétosztásra, az üzletrész 

mindenkori értéke a törzsbetét értékéhez igazodik. Egy tagnak csak egy üzletrésze lehet, de egy üzletrésznek 

lehet több tulajdonosa is. 

A taggyűlés a kft legfőbb szerve, amelynek hatáskörébe a társaság működésével kapcsolatos legfontosabb 

döntések tartoznak: 

• az éves beszámoló elfogadása, a nyereség felosztása, 

• a társasági szerződés módosítása, a törzstőke leszállítása, illetve felemelése, 

• a tagok kizárása, kártérítésre való kötelezése, 

• az ügyvezetők és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása, munkáltatói jogok 

gyakorlása, 

• a törzstőke 25 százalékát meghaladó összegű, illetve az ügyvezető közeli hozzátartozójával kötött 

szerződések jóváhagyása, 

• a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása. 
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Kft-t akkor érdemes alapítani, ha néhány tag viszonylag nagyobb tőkét szándékozik egyesíteni kis- vagy 

középvállalat formájában. A tőkebevonás és a működés szervezeti szabályaiból adódóan azonban 30-40 tagnál 

nagyobb létszámú vállalkozás számára már nem kifejezetten alkalmas ez a társasági forma. 

A részvénytársaság (rt) a nagyvállalkozások legmegfelelőbb szervezeti formája. Működését a gazdasági 

társaságokról szóló törvény szigorú keretek között szabályozza. A többi társasági forma esetében a törvény 

rendelkezései diszpozitívak, azaz minden lehetséges, amit a törvény nem tilt meg. Az Rt esetében viszont a 

rendelkezések kogensek, vagyis az azoktól való eltérés csak akkor lehetséges, ha a törvény azt kifejezetten 

lehetővé teszi. Két formája van: a nyílt és a zártkörű részvénytársaság (nyrt és zrt). 

A részvénytársaságot csak jelentősebb összegű tőkével lehet és érdemes megalapítani. A részvénytársaság 

alapítása nagy költséggel és jogi procedúrával jár, de vonzó sajátossága ennek a formának a tagok 

személytelensége. Ez azt jelenti, hogy a tagok (a részvényesek) tulajdonosi jogait a részvény testesíti meg, 

amely általában bemutatóra szól. 

A részvénytársaságokban a "tőke demokrácia" uralkodik, vagyis a szavazati jog a részvény névértékéhez 

igazodik. A részvényeseknek részvényeik névértékének arányában joguk van az osztalékra (az adózott 

eredmény arányos részére), a társaság megszűnése esetén a felosztható vagyon arányos hányadára, a 

közgyűlésen való részvételre, ott felvilágosítást kérni és észrevételt tenni, szavazati joguk alapján beleszólni a 

társaság gazdálkodásába. 

A részvénytársaság a nagyvállalkozások létrehozásának és működtetésének legmegfelelőbb formája, amely 

lehetővé teszi a hazai és a nemzetközi tőke koncentrálását. A mezőgazdaságban azonban széles körben való 

elterjedésüknek gátat szabnak a földtörvény előírásai és az a tény, hogy a kis- és középvállalkozások 

rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a mezőgazdasági termelési folyamatok biológiai és gazdasági 

sajátosságaihoz. Az élelmiszer feldolgozás és a kereskedelem területén azonban világszerte tapasztalható a 

részvénytársasági formában működő multinacionális nagyvállalkozások egyre erősödő fölénye. 

Az 5-6. táblázat a különböző típusú vállalkozások számát és alkalmazottak száma szerinti méretét mutatja be 

összefoglalóan a 2003., 2006. és 2009. években. 

5-6: A regisztrált mezőgazdasági vállalkozások száma. táblázat - 
 

Megnevezés 2003 2006 2009 

Társas vállalkozás összesen 14 590 13 815 14 322 

Ebből: kft. 6 441 6 225 7 7842 

Részvénytársaság 335 331 318 

Betéti társaság 4 478 4 473 3 764 

Szövetkezet 1 883 1 387 1 042 

    

Egyéni vállalkozás 41 341 38 954 395 678* 

    

Vállalkozás összesen 55 931 52 769 410 000* 

Ebből: 500 fő és nagyobb 19 10 6 

250 – 488 fő 27 28 26 

50 – 249 fő 518 418 358 
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20 – 49 fő 871 741 661 

10-19 fő 916 837 828 

1 – 9 fő 10 733 31 606 356 506* 

0 fő és ismeretlen 42 847 19 129 51 615 

* megjegyzés: 2008-tól lényegesen megnőtt a regisztrált őstermelők száma 

Forrás: KSH, 2010 

4. 5.4 Összefoglalás 

Az 5. modul a magyarországi agrárstruktúra, valamint az üzemi típusok szerinti struktúra alakító tényezőit, 

jellemzőit mutatja be. 

Az agrárstruktúra elsősorban a művelési ágak arányában, az egyes élelmiszer- és egyéb mezőgazdasági 

termékek termelésének összetételében jut kifejezésre. A mezőgazdaságon belüli fontos strukturális kérdés a 

növénytermesztés és az állattenyésztés, illetőleg a hagyományos és az ökológiai termelést szolgáló területek 

egymáshoz viszonyított aránya. Tágabb értelemben ide sorolható a vertikális tagozódás is, tehát az alapanyagok, 

elsődleges élelmiszer termékek és a feldolgozott termékek, illetőleg újabban az élelmiszertermelés és a nem 

élelmiszer célú területek aránya is. 

Az elmúlt évtizedben a magyar mezőgazdaság üzemi struktúrája - tehát az ágazatban tevékenykedő különböző 

méretű, profilú és tulajdonformához tartozó vállalatok rendszere - jelentősen átalakult. A korábbi bipoláris 

szerkezet napjainkra sokszínűbbé vált, a gazdálkodók az egyéni, a társas és a szövetkezeti vállalatok számos 

típusa közül választhatják ki azt, ame-lyik lehetőségeiknek és terveiknek leginkább megfelel. A modul az egyéni 

gazdaságok, a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdaságban fellelhető gazdasági társaságok jellemzőit, 

szerepét és a hazai agrártermelésben betöltött szerepét mutatja be. 

Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan határozható meg az agrárstruktúra fogalma? 

2. Melyek a földhasználat művelési ágai? 

3. Melyek a mezőgazdaság szempontjából fontos művelési ágak, és mekkora ezek mérete? 

4. Milyen főbb növénycsoportokból (ágazatokból) áll a szántóföldi növénytermesztés szerkezete? Melyek a 

legjelentősebb növénytermesztési ágazatok? 

5. Milyen adatokkal jellemezhetjük az állattenyésztés struktúráját? Melyek a legjelentősebb állattenyésztési 

ágazatok? 

6. Milyen jelentősebb átalakulásokon ment keresztül a magyar mezőgazdasági üzemi struktúra? 

7. Melyek a fő mezőgazdasági üzemtípusok? 

8. Jellemezze az egyéni gazdaságokat! 

9. Jellemezze a mezőgazdasági szövetkezeteket! 

10. Jellemezze a mezőgazdaságban működő gazdasági társaságokat! 

Irodalomjegyzék 
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