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Tartalom 
• A földmagántulajdon intézményi-jogi keretei. 

A birtokstruktúra alakulásának történelmi 

gyökerei: az Elba mint európai választóvonal 

• Agrárkapitalizmus és agrárkapitalizmusok. 

A nagybirtok mint a kapitalizálódás mintaadója, 

a nagybirtok mint a feudalizmus maradványa. 

A „nagybirtoküzem” átmeneti fogalma 

(Tóth Tibor). A családi parasztgazdaság 

elméletei (A. Csajanov eredetisége és utóélete) 

• Birtok- és üzemformák a regionális 

térszerkezetben  



S. Pejovich (*1931):  

A tulajdonjogok közgazdaságtana. 1992. 

18–22. 
• A tulajdon elemei:  

1. A vagyontárgy használatának joga (usus) 

2. A vagyontárgyból származó hasznok elsajátításának joga (usus fructus) 

3. A vagyontárgy formájának és tartalmának megváltoztatásához való jog 

(abusus) 

4. Az előbbi jogok elidegenítésének joga feltételek szerinti megegyezésben 

• A neoinstitucionalista közgazdaságtan szerint a tranzakciós 

költségek magukba foglalják: 

a. a megállapodások és a gazdasági viselkedés ellenőrzésének költségeit 

b. az információszerzés költségeit 

c. a meglevő intézmények fenntartásának költségeit 



A tulajdonjogok elméletének alkalmazhatósága 

a feudális birtokviszonyokra 

• D. North–R. P. Thomas: The Rise and Fall of the Manorial System 

(JEH, 1971)  

 „A nyugat-európai jobbágyság szerződéses megállapodás volt, ahol a 

munkaszolgáltatást a védelem és jogszolgáltatás közjavaira cserélték.”  

A mezőgazdaságban a szerződések 3 kategóriája: fix bérleti díj, fix munkabér és 

részes megállapodás (a sharecropping magasabb tranzakciós költségekkel jár, de 

megosztja a kockázatot). A tranzakciós költségeket alakulását a csere, a piac 

kiterjedése illetve az uradalom szokásjoga határozta meg (utóbbi radikális 

megváltoztatásának magasak társadalmi költségei). 

• Stefano Fenoaltea: The Rise and Fall of a Theoretical Model (JEH, 1975) 

 A kulcskérdés a munkajáradék relatíve magas kikényszerítési költsége. Ha a 

földesúr felügyelet nélkül részesül a munkából, akkor az nem hatékony, ha 

ellenőrzi, akkor annak költségei vannak.” Az utazás és szállítás magas költségei 

közepette adott volt az uradalmak majorságai között (az uradalmat alkotó falvak 

halmaza között), a rend szigetén belüli csere lehetősége. 



Tóth Tibor (1941–2011) 

„nagybirtoküzem” koncepciója (1980) 

• A 18–19. sz. fordulóján, a napóleoni háborúk konjunktúrája hatására 

elindult a nagybirtoküzemmé válás folyamata, lezárulása a 19. század 

utolsó évtizede 

– Területi koncentráció: allodiális földek fokozatos visszavétele; területi 

koncentráció körüli társadalmi harcok csúcspontja a jobbágyfelszabadítás 

utáni birtokrendezés az 1850-es években 

– Csökkent a robot- és terményszolgáltatások pénzzel megváltható hányada (a 

gazdálkodó földesúrnak ledolgozott munkára és természetbeni dézsmára lett 

szüksége a takarmánykészletek és árúalapok növelése céljából) 

– Technikai kapcsolatok a jogilag elkülönült birtoktípusok között (jobbágybirtok 

betagolódott a nagybirtoküzem gazdasági rendszerébe) 

– A 19. sz. utolsó harmadában: területi koncentráció helyén üzemi koncentráció, 

nagy- és kisüzemi (vegyes üzemi) mezőgazdaság létrejötte 



Vári András:  

A nagybirtok birtokigazgatásának bürokratizálása 

a 17–19. században (1990) 

• A nagybirtok kiváltságjellegű jogosítványait az uralkodói hatalom fokozatosan 

körülhatárolta a 18. századi reformsorozatban (törvények, kataszterek). Ezek 

erőforrások, munkaerő mozgatására, vagy tevékenységek (kereskedés) 

gyakorlására illetve monopolizálására szóló jogosítványok a továbbiakban nem 

bővíthetők korlátlanul 

• Az összjövedelem, azon belül a saját irányítás alatt végzett gazdasági 

tevékenységből és a kereskedelem-monopolizációból származó jövedelmek gyors 

növekedése a 18. sz. közepétől a reformkorig. Komoly gazdaságirányító apparátust 

követel 

• Az ellenőrzés eszközei: 

1. számadások vezetése (folyamatos napló; időközi táblázatos kivonatok; főkönyv) 

2. leltár 

3. számadások bizonylatokkal alátámasztása 

4. amit nem lehet, ott norma, vagy „próba” (cséplésnél) 

5. vagyoni felelősség a károkért az úriszék előtt 



Csite András:  

A „szántói modell” (1999) 





A tőkés világgazdaság és a paraszti  

családi gazdaság rendszere között 

• Immanuel Wallerstein (*1930) A modern világgazdasági rendszer  kialakulása 

(1983) 156. 

 A XVI. századi Kelet-Európa: „A földesúr a tőkés világgazdaság számára 

termelt. Kizsákmányoló erejének gazdasági határait a piac kereslet-kínálat 

függvénye szabta meg. Inkább a központi hatalom ereje, mint gyengesége 

segítette fenntartani hatalmát, legalább is a földeken dolgozókkal szembeni 

erejét. A zavar elkerülése érdekében a ‘jobbágyságnak’ ezt a formáját ‘piacra 

termelő kényszerített munkának [coerced cash-crop labour] fogjuk nevezni, bár 

ez a kifejezés tökéletlen és suta.” 

• Alekszandr V. Csajanov (1888–1939): A paraszti gazdaság szervezete [1925]. 

 A paraszti gazdaság termelését a család fogyasztási szükséglete határozza 

meg. A Nyugat-Európára kidolgozott háztartás-vizsgálatok módszerei nem 

alkalmasak az „alig monetizált orosz gazdaság” elemzésére. A családtagok 

száma és a használt földterület közötti korreláció elemzése az életciklus szerint. 

A vertikális integráció esélyei. 







A vegyesüzemi mezőgazdaság 

kulcskategóriái 
• Birtok és üzem. Tulajdon és gazdaság. (Statisztikai nehézségek) 

• Üzemtípus-képző legfőbb ismérvek: élő- és holtmunka aránya és ezek 

területhez való viszonya (Tóth T. 88–90)  

 (Törpeüzem: a tulajdonos munkaerejének nagyobb hányadát szabad 

bérmunkaként hasznosítja; középparaszti üzem: a családnak nincs 

munkaerő-feleslege; nagyüzem: csak bérmunkát használ, vezetés is 

döntően bérért alkalmazott) 

• Integráló tranzakciós kapcsolatrendszerek: 

– Uradalmi cselédség és gazdacselédkedés (életkori sajátosságok) 

– Napszámos és (hónapszámos) summásmunka 

– Ki- és visszavándorlás és birtokvásárlás 

– Részesmunka, részes művelés (feles-, harmados kukorica) 

– A föld (kis- és nagy-) bérletének területi megoszlása 

– Hitelrendszerek: kezesség, fedezet és eladósodás 
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