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A NYOLCVANAS ÉVEK „KISVÁLLALKOZÓI”

BEVEZETÉS
A nyolcvanas évek gazdasági reformtörekvéseinek egyik – társadalomszerkezeti
következményeit tekintve is – legjelentısebb, maradandó eredménye a kisvállalkozói
szektor markáns bıvülése. Megközelítésünkben nem csak a nemzeti jövedelemhez való
mind nagyobb hozzájárulása1, az itt létrejövı új munkahelyek, vagy a lakossági
jövedelmekben megjelenı életszínvonal stabilizáló hatása miatt fontos a kisvállalkozói
szektor, hanem azért is, mert a leendı magyarországi piacgazdaság kialakulásához
elengedhetetlen szereplık: a (kis)vállalkozók, menedzserek és tıketulajdonosok
felkészülési terepe lehetett már a nyolcvanas években. Mint közismert, 1980–81
tekinthetı fordulópontnak a kisvállalkozások történetében. A fenyegetı válság hatására
ekkor döntött a pártvezetés a magánszektor liberalizálása mellett. Igaz, már az ötvenes
évek közgazdasági, irodalma kimutatta a túlcentralizált vállalati szervezetrendszer
negatív hatásait. Így a piaci szereplık számának növelése – különösen a kismérető
vállalkozások elterjesztésével – a reformgondolat logikus következménye volt. Mégis a
gazdaság folyamatosan romló teljesítménye, a csökkenı életszínvonal rideg valósága, s
ennek nyilvánvaló politikai kockázata kellett a politikai döntéshez. A hatvanas években
kiterjedt mezıgazdasági kistermelés, a „kisegítıként” megtőrt magántevékenységek
eredményeire alapozódott tehát az a politika, mely – legalább a lakosság egy részének –
legális gazdasági lehetıségek révén ígérte az elért életszínvonal megtartását vagy
további emelkedését. A magánszektor fejlıdését azonban továbbra is korlátozta a
meglehetısen ellentmondásos ideológiai megítélés, állami szabályozás.2
Mi valósult meg a közgazdászok elképzeléseibıl, milyen méretővé növekedett egy szők
évtized alatt a gazdaság kisvállalkozói szektora? Tanulmányunk elsı részében
bemutatjuk az egyes kisvállalkozási formák elterjedtségét, a fokozatosan átalakuló
vállalati méretstruktúrát jellemzı statisztikai adatokat. Egyúttal igyekszünk e
vállalkozási formák gazdasági szerepére, fejlıdésük fıbb tapasztalataira is kitérni. A
szigorúan vett gazdasági megközelítésen túl figyelmünk középpontjában a
kisvállalkozásokban résztvevı társadalmi rétegek állnak, elsısorban azok, melyek valódi
vállalkozóként egzisztenciális kockázatot is vállalva mőködnek és nemcsak állami-

1
Egy becslés szerint 1988-ban a kisszervezetekben képzıdött a nemzeti jövedelem 11%-a.
(KSH, 1989.) Általánosan elfogadott vélekedés szerint a nyolcvanas években gazdasági
növekedést csak a nemzetgazdaságnak ez a szektora tudott felmutatni.
2
A második gazdaság és ezen belül a magánszféra állami kezelésérıl, a szabályozás
bizonytalanságának, ciklusosságának mozgatórugóiról lásd Gábor R. István cikkét.
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szövetkezeti állásukat megırizve vesznek részt valamilyen vállalkozásban. A statisztikai
adatokon túl, amelyek bemutatják a kisvállalkozók aktív népességen belüli arányát,
tanulmányunk második részében beszámolunk egy reprezentatív vizsgálat elsı
eredményeirıl, amelyek az önálló vállalkozói réteg belsı összetételérıl, demográfiai
adatairól, mobilitásáról adnak képet.

1. A KISMÉRETŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA,
A VÁLLALKOZÁSOKBAN RÉSZTVEVİK ARÁNYA
A hazai statisztikák – az elfogadott nemzetközi gyakorlatot követve – elsısorban a
létszám szerinti méretek alapján osztályozzák a vállalkozásokat. (Az árbevételre
vonatkozó adatokat azért sem tehetett alapul venni, mert kismérető szervezetek egyaránt
vannak állami, szövetkezeti és magántulajdonban, s 1988–89-ig a nem-magántulajdonú
cégek többféle – pl. adózási – kedvezményt élveztek, s az állam különféle támogatást is
adott saját vállalatainak.) Kismérető vállalkozásnak a 100 fınél kisebbeket tekintik,
középméretőnek a 100–300 fıs cégeket. A következı statisztikai adatok a nemnezıgazdasági gazdálkodó szervezetek 1988–89-re kialakult jellemzıit mutatják be.3 Az
egyes kisvállalkozási formák csoportosításánál létrejöttük történetébıl indulunk ki. Az
1980-as évek elején a korábbi reformtörekvések folytatásaként háromféle kormányzati
akció indult a túlcentralizált vállalati méretstruktúra decentralizálására: 1. A nagy állami
cégek közvetlen államigazgatási döntésen alapuló decentralizálása; 2. Többféle
kismérető társas vállalkozási forma életrehívása (a köznyelv elsısorban ezeket nevezi
„kisvállalkozásnak”); 3. A magánkisipar és a magánkereskedelem korábbi igen szők
létszámkorlátainak enyhítése, az engedélyezési eljárás liberalizálása, s a korábbinál jobb
mőködési feltétetek nyújtása.
A kormányzat decentralizálási törekvései gyorsan megtörtek a monopolhelyzető, nagy,
állami vállalatok kemény ellenállásán, s a széleskörőre tervezett akció végül is szerény
eredményeket hozott. Az élelmiszeripar néhány nagy területi egységeket uraló vállalatán
kívül két nagy, országos szolgáltató vállalatot (egy autójavító és egy elektromos
háztartási gépeket javító céget) sikerült lebontani, így az ország különbözı városaiban
mőködı szervizek önálló állami tulajdonú kisvállalattá váltak. Az 1981-ben létezı 202
kismérető „hagyományos” vállalat száma további 150–200 kis céggel gyarapodott. Az
állami kisvállalatok – a „hagyományos” kismérető vállalkozásokhoz képest – sokféle
elınyt élveztek. Kedvezményeik 1988-ban, az egységes Vállalkozási Törvény
bevezetésével szőntek meg. 1988-ban az egész gazdaságban 647 db száz fınél kisebb
állami vállalat mőködött.

3
Nem szerepel az elemzésünkben a mintegy 30 000 mezıgazdasági önálló, azok
alkalmazottainak 10 ezerre tehetı száma és – a hivatalos statisztikák szerint – hasonló
nagyságrendé segítı családtagjainak adatai, valamint a mezıgazdasági termelésre kialakított
formák (pl. mezıgazdasági szakcsoport, különbözı bérleti rendszerek, háztáji gazdaságok stb.).
Figyelmen kívül hagyjuk továbbá az összehasonlításoknál a költségvetési területeket.
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1982-tıl mőködhetnek a végsı soron szintén állami tulajdonú leányvállalatok, melyek
gazdálkodási önállósága általában csak névleges. Jórészt a nagyvállalatok önállósulni
kívánó gyáregységei, részlegei és az önállósulást megakadályozó vállalati központ
kompromisszumának termékei. A 100 fınél kisebb leányvállalatok száma az 1985.
évi statisztika szerint mindössze 95 volt. A kis- és középmérető vállalatok száma tehát
szerény mértékben ilymódon is nıtt, de csak kivételesen váltak valódi vállalkozássá.
Az állami tulajdon fennmaradása miatt itt nemigen beszélhetünk új vállalkozói
csoportok megjelenésérıl sem. Az egységes Vállalkozási Törvény bevezetésével
megszőnt az állami tulajdonú leányvállalatok elkülönült nyilvántartása is.
Az 1982-ben bevezetett új formák közül leginkább a kisszövetkezetek voltak
alkalmasak arra, hogy a dinamikusan növekvı magánvállalkozásoknak jogi keretet
adjanak. Két módon jöhettek létre: egyrészt – fıként kezdetben – az államosítások óta
óriásira duzzadt nem-mezıgazdasági szövetkezetekbıl váltak ki a száz fınél kisebb
életképes egységek. Ezek – csakúgy, mint a decentralizációval létrehozott kis állami
vállalatok – örökölték a telephelyet, gépeket, az egységnél lévı vagyont.
Kisszövetkezeti formában, minimálisan 15 taggal alakulhattak új szövetkezetek is. Az
újak zöme azonban vagyon nélkül, csak névleges tıkével alakult meg, s többnyire
ügyeltek arra, hogy ne is képezzenek közös – és ezért a törvények szerint oszthatatlan
– szövetkezeti vagyont. A tagok a kisszövetkezet jövedelmét szinte kizárólag
személyi jövedelemként használták fel. A kisszövetkezetek ugyancsak az 1988-as
egységes Vállalkozási Törvény életbelépéséig élvezték a szövetkezeti tulajdonformát
is preferáló szabályozási kedvezményeket és persze a jogi személyiség elınyeit.
A rendelkezésre álló statisztikák szerint 1982 végén már 145 kisszövetkezet mőködött
– akkor még mind száz fınél kisebb létszámmal. 1988 végén a bejegyzett 2847
kisszövetkezet kétharmada (64%) 50 fınél kisebb volt, egyötöde (19%) pedig 50 és
100 fı közötti létszámmal mőködött. Ekkor összesen 171 ezer ember dolgozott a
kisszövetkezetekben fıfoglalkozású tagként, vagy alkalmazottként.
1982-tıl négy újfajta, jogi személyiséggel nem rendelkezı társasági formát is
engedélyeztek. A gazdasági munkaközösségek (GMK) magánszemélyek legfeljebb 30
tagból álló társulása, mely további 10 (1987-tıl 30) alkalmazottat is
foglalkoztathatott. Az igen népszerővé vált forma fı jellegzetességei: a kezdetektıl
nagyon alacsony (átlagosan 6 fıs) létszám; igen szerény tıkebefektetés (háromnegyed
részük nem rendelkezik semmiféle állóeszközzel); a tagok zömmel csak
jövedelemkiegészítı túlmunkát végeznek a vállalkozásban (70 százalékuk megtartotta
fıfoglalkozású munkahelyét). A GMK-tagok nagy többsége tehát beérte saját
munkája befektetésével, s az így – legálisan – megkereshetı mellékjövedelemmel.
A zömmel (kb. 60%-ban) ipari, építıipari tevékenységet végzı GMK-k az évek során
jelentısen polarizálódtak. Az állóeszközzel rendelkezık körén belül megjelentek a
jelentós tıkeerıt képviselı társaságok, melyek növekedni kezdtek, s a kedvezıbb
szabályozás miatt idıközben kisszövetkezetté alakultak át.
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Az 1982. év végére már 2 336 GMK alakult 11 914 taggal. Az évrıl évre töretlenül
szaporodó GMK-k száma 1988-ra 10 889-re nıtt, s ezekben összesen 72 199 tag és
alkalmazott dolgozott. A fıfoglalkozásúak aránya – kis ingadozásokkal – mindvégig 28–30%
körüli maradt. A növekvı létszám mellett azonban 1988-ra már 26 662 személy számára a
GMK jelentette a fıfoglalkozású munkahelyet. (14 994 tag, 11 406 alkalmazott és 262 segítı
családtag.) A GMK-k jelentıs részében azonban egyáltalán nincs fıfoglalkozású. (1987-ben
például a több mint 11 ezer társaság közül mintegy 6í000-ben kizárólag mellékállású tagok
dolgoztak.)
A gazdasági mőködés – s nem utolsósorban az egyéni vállalkozói tevékenységet korlátozni
kívánó politikai akarat – számos egyéb társasági (közösségi) formát hívott életre az évek
során az ügyvédi munkaközösségtıl a gépkocsivezetı-oktatókig. Itt csak a kifejezetten
gazdasági célú formákat vesszük figyelembe, így elsısorban a Polgári Jogi Társaságot (PJT).
Ez a tagok létszámát nem korlátozó, kereskedésre is módot adó cégforma. PJT alakulhatott
állami – elsısorban kiskereskedelmi, vendéglátóipari – egységek bérletére vagy szerzıdéses
üzemeltetésére is. Az egységes vállalkozási törvény életbelépéséig a legmagasabb adó
sújtotta, ezért máshol nem is igen terjedt el. Szórványosan alakultak a legkülönbözıbb
ágazatokban (például kezdetben a számítástechnikában), 1987-tıl azonban szinte kizárólag
kereskedık alakítottak ilyen társaságot. 1988-ban 3 284 PJT mőködött, 14 872 taggal és
alkalmazottal. A legjellemzıbb tevékenység (a kereskedelem, vendéglátás) sajátosságainak
megfelelıen ebben a formában a legmagasabb a fıfoglalkozásúak aránya (1988-ban 77%).
Ezek a szervezetek szinte kivétel nélkül 50 fısnél kisebbek. A PJT, mint forma 1989-ben a
Társasági Törvény életbelépésétıl megszőnt; a társaságok más formába alakulhattak át.
A vállalati gazdasági munkaközösségek (VGMK) a GMK-hoz hasonló mőködési
feltételekkel, de kizárólag egy adott vállalat dolgozóiból és nyugdíjasaiból alakulhattak,
legfeljebb 30 fıvel. A megalakulást az igazgató engedélyezhette. Az eredetileg a vállalat és a
dolgozók közös vállalkozásaként elképzelt formának azt a szerepet szánták, hogy a vállalatok
kihasználatlan gépein munkaidı után hiánycikkeket gyártsanak, vagy a vállalat hozzáértı
dolgozói a megrendelıknek különféle szolgáltatásokat nyújtsanak. A vállalatoknál tömegesen
alakult munkaközösségek legtöbbje azonban soha nem vált vállalkozássá. A szabadidıben,
mintegy túlóraként végzett, de a központi bérszabályozástól függetlenül fizetett munkájukra
saját vállalatuk tartott igényt. A Keleten és Nyugaton egyaránt nagy érdeklıdéssel kísért
dolgozói társulás eddig elsısorban mint önszervezı munkabrigád mutatott fel eredményeket.
A VGMK-k száma és kizárólag mellékfoglalkozású tagjainak létszáma kezdetben
látványosan növekedett. Legtöbben 1986-ban szereztek kiegészítı jövedelmet ebben a
kisvállalkozási formában: több mint negyedmilliónyian (268 ezren)! Ezután a létszám –
különösen a valamennyi jövedelmet összevontan kezelı személyi jövedelemadó bevezetését
követıen – folyamatosan csökkent, s a Társasági Törvény értelmében 1989 végén az addigi
formában meg is szőntek. 1990-tıl más formában alakulhatnak újjá azok, amelyek – a
remények szerint – a vállalattal közösen valóban vállalkozásként kívánnak mőködni, s a
vállalaton kívüli piacra lépnek termékeikkel és szolgáltatásaikkal.
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Az ipari, szolgáltató szövetkezeti szakcsoport (ISZSZCS) a VGMK mintájára a
nem−mezıgazdasági szövetkezeteknél alapítható társaság. Lényeges különbség
azonban, hogy a szakcsoportok tagjainak létszáma nem korlátozott, s adózásuk is a
szövetkezeti szektornak az állami szektornál egyszerőbb szabályaihoz igazodik. A
szakcsoportok jó része hasonlóan a VGMK-hoz, kizárólag a saját szövetkezetének
végzett túlmunkát, ennek megfelelıen egyáltalán nem volt fıfoglalkozású tagjuk sem.
A szakcsoportok egy része azonban autonóm módon szervezıdött meg egy-egy
szövetkezet égisze alatt, vagy korábbi szövetkezeti melléküzemágból alakult át és
fokról fokra vívta ki önállóságát. Ezek a szakcsoportok zömmel fıfoglalkozású
tagokból állnak, akár többszáz fıs, jelentıs tıkeerıvel mőködı komoly
vállalkozásokká is kinıhették magukat.
A befogadó szövetkezettıl függetlenedı szakcsoportok megjelentek a gazdaság
úgyszólván valamennyi ágazatában, s néhány fıs, kezdı kisvállalkozások (például
szoftveresek) is szép számmal erısödtek meg a gesztor-szövetkezetek (és a
szövetkezeti formával együttjáró kedvezmények) védıernyıje alatt. (Késıbb a
megerısödött szakcsoportok kisszövetkezetté alakultak át, s így autonómiájuk is
megfelelı jogi megerısítést kapott. Elıfordult, hogy egy-egy kisszövetkezet maga is
szakcsoportok halmaza volt, ily módon különösen nagy létszámú − akár ezer fıs −
magánvállalkozások is létrejöhettek már a nyolcvanas évek közepén.)
1982-ben még csak 501 szakcsoport alakult, 17 084 taggal, de 1988-ban már 1 530
vállalkozásban 47 828 tag és alkalmazott dolgozott. (A legtöbb − 2 768 − szakcsoport
1986-ban mőködött, 100 776 taggal, majd számuk és létszámuk gyorsuló ütemben
csökkent, akárcsak a VGMK-ké.) A fıfoglalkozásúak aránya 1988-ban 28% volt.
A nem jogi személyiségő társaságok között szerepelnek a betéti társaságok. 1988
végéig mindössze 27 ilyen vállalkozás alakult, de a Társasági Törvény hatályba lépése
után várható szaporodásuk. Ugyancsak a Társasági Törvény megjelenése idején
gyorsult fel a jogi személyiségő, a korlátolt felelısségő társaságok (KFT) alapítása,
újabban ez a vállalkozási forma mutatja a legdinamikusabb növekedést. Vonzóvá
teszik az igen rugalmas jogi keretek: a jogi személyiséggel korlátozott kockázat, a
tulajdonosi és munkavállalói szerep elhatárolhatósága és a korlátozatlan tulajdoni
összetétel. (A KFT lehet egyetlen magánszemély tulajdona, kizárólag
vállalati/szövetkezeti tulajdon, de elképzelhetı a legkülönbözıbb vegyes tulajdon is,
akár külföldi tıke bevonásával.) Az elıírt tıkeküszöb (1 millió Ft) miatt inkább csak
nagyobb mérető vállalkozások, vagy növekedési ambíciókat tápláló vállalkozók
választják, többnyire valamilyen más formában már mőködı vállalkozásukból
átalakulva. Az 1989 végéig bejegyzett 4600 KFT közül a kisebbik rész a 100 fı feletti
középmérető vállalat (tipikusan állami vállalatok félig-meddig önállósított, vagy
vegyesvállalatba bevitt részlegeibıl), s nagyobb részük az ennél kisebb vállalkozás
(zömmel valódi magánvállalkozások).
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1. táblázat
Fİ- ÉS MELLÉKFOGLALKOZÁSÚAK LÉTSZÁMA
A TÁRSASÁGOKBAN (1988)

GMK

Tá rsasá gi formák
VGMK
Szakcsoport

Társaságok száma

10 889

15 427

1530

3284

Fıfoglalkozásúak

26 662

−

13 410

11 503

ebbıl: − tagok
− alkalmazottak
− segítı családtagok

14 994
11 406
262

−
−
−

12 546
864
−

6047
5 211
245

Nem fıfoglalkozásúak

45 537

178 018

34 418

3 369

ebbıl: − tagok
− alkalmazottak
− segítı családtagok

42 608
2 396
533

178 018
−
−

34 069
342
7

78 383
3 247
694

Létszám összesen

72 199

178 018

47 828

14 817

∗

Egyéb∗

KFT-k nélkül

A kormányzati intézkedések harmadik csoportja a magánkisipar és kiskereskedelem
mőködési feltételeinek könnyítése volt. 1982-ben a kisipar és a kiskereskedelem is új
mőködési feltételeket, növekedési lehetıséget kapott. Megszőnt számos, a
tevékenységi területet érintı korlátozás (így jelenhettek meg például a magántaxik, a
teherfuvarozók, a divatos ruhanemőt kínáló butikok, a különféle iparcikküzletek).
Állampolgári joggá vált az önálló egzisztencia megteremtése, a hatóságok többé már
nem mérlegelhették, hogy az elıírt szakmai és egyéb feltételek megléte esetén adnake mőködési engedélyt a kisipari, kiskereskedelmi engedélyért folyamadóknak. A
kisipari mőhelyek méretét sokáig 5 fıre korlátozó szabályozás is fokozatosan enyhült.
(Elıbb 10, majd 13, 1987-tıl 30 fıre. A Társasági Törvény − 1988-ban igen
liberálisnak tőnı − 500 fıs létszámkorlátot szabott a magánvállalkozásoknak, amit
végül is 1990-ben, immár a politikai változások részeként teljesen feloldottak.)
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2 táblázat
A FÖ- ÉS MELLÉKFOGLALKOZÁSÚAK LÉTSZÁMA A MAGÁNKISIPARBAN
ÉS A MAGÁNKISKERESKEDELEMBEN
Kisipar

Kiskereskedelem∗
1981
1989

1981

1989

Fıfoglalkozásúak:
Önálló
Alkalmazott
Segítı családtag

68 915
18 224
16 750

90 299
55 921
23 194

13 439
3 023
−

37 984
13 287
−

Mellékfoglalkozásúak:
Nyugdíj mellett
Munkaviszony mellett

12 208
30 837

18 866
53 052

−
−

−
−

∗

A kb. 10−12 ezer bérlet nélkül

Az 1970-es évek végétıl állami boltokat, vendéglıket is bérbeadtak
magánszemélyeknek, 1988-ban kb. 10−12 ezer ilyen bérlet létezett. Mindennek
hatására, bár óvatosan, de ismét nıni kezdett a magánkisipar és kiskereskedelem.
1981 és 1988 között összességében több mint 93 ezerrel nıtt az önálló egzisztenciát
teremtık, és az e kategóriába tartozó egészen kis vállalkozások alkalmazottainak
száma. (A kisiparban, kiskereskedelemben dolgozók összlétszáma − segítı
családtagokkal és alkalmazottakkal együtt − még így is csak kb. a fele az 1940.
évinek. [Laky, 1989.])
A kisiparosok és kiskereskedık több mint 90%-a − csakúgy, mint a világon mindenütt
− egyedül, vagy csak családi segítséggel dolgozik. A kisiparosok érdekképviseleti
szervezete, a KIOSZ adatai szerint az iparosok kb. 3%-a foglalkoztat legfeljebb 10
alkalmazottat, és csak néhány tucat mőhely éri el a kisüzemi, 10−100 fı közötti
méretet. A kiskereskedık is a legfeljebb 5 fıt foglalkoztató kategóriába tartoznak.
Bár az adatok szerint ezalatt a néhány év alatt a gazdaság szervezetrendszerében a
fejlett országokéhoz hasonlóvá vált a 100 fısnél kisebb szervezetek aránya, de e
kisszervezetekben még az évtized végén is csak az ország keresıinek 10,4%-a
dolgozott. (Az évtized elején még szinte kizárólagos volt a szocialistának tekintett
tulajdonformák uralma. A Statisztikai Évkönyv szerint az aktív keresık „társadalmi
szektorok” közötti megoszlása 1980-ban: 71,1% tartozott az állami, 25,8% a
szövetkezeti és mindössze 3,4% a magánszektorhoz. [KSH, 1982]) A
foglalkoztatásban azonban változatlan a nagy állami vállalati és szövetkezeti szektor
túlsúlya: a 300 fısnél nagyobb szervezetekben dolgozik a keresık 80%-a, s ezen belül
56%-a legalább 1000 fıs gazdasági szervezetekben, amelyek közül sok 5, sıt 10 ezer
fısnél is nagyobb.
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3. táblázat
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZÁMA ÉS A FİFOGLALKOZÁSÚAK
LÉTSZÁM SZERINTI MEGOSZLÁSA 1982-BEN ÉS 1988-BAN
Létszám

Szervezet száma
1982
1988

Fıfoglalkozásúak száma
1982
1988

1
2−100
101−300
301−1000
1001

70 048
21 029
1 414
1 941
918

89 535
51 503
2 021
1 782
797

83 048
78 660
285 587
1 065 009
2 685 192

102 729
311 136
383 837
937 674
2 237 840

Együtt:

95 350

145 638

4 197 496

4 009 216

A fenti kép csak kismértékben módosulna, ha figyelembe vennénk a részlegesen
önálló kisszervezeteket is (mezıgazdasági szövetkezetek ipari, vagy szolgáltató
melléküzemágait, az állami/szövetkezeti üzletek és mőhelyek bérleti/átalánydíjas
szerzıdéses üzemeltetését). A létszámarányok eltolódásánál jobban jelzi azonban a
kis szervezetek − és ezen belül különösen a magántulajdonú egységek − gyengeségét a
termelı vagyon megoszlása. Még mindig a nagyszervezetek birtokolják ugyanis döntı
többségét a termelı tıkének, az utolsó (1987-es) adat szerint több mint 98 (!)
százalékát. (Gálik és szerzıtársai, 1988.)

II. A „KISVÁLLALKOZÓK” MINT TÁRSADALMI RÉTEG
Egy társadalmi réteg helyzetének megítélésénél alapvetı információ lenne a
vagyoni és jövedelmi helyzet ismerete. Sajnos, még a jövedelmekrıl is csak
kevés és pontatlan adattal rendelkezünk. 4 Még a kis, javító-szolgáltató
vállalatoknál is torzít a statisztika, mert a tényleges munkadíjak egy része
illegálisan közvetlenül a dolgozókhoz jut. A jövedelem egy részének eltitkolása
a lakossági vevıkörnek dolgozó magánvállalkozásokban tipikusnak tekinthetı.
A statisztikákból tehát kevésbé derül ki az a mindennapos tapasztalatokból
nyilvánvaló tény, hogy ma Magyarországon a fıfoglalkozású kisvállalkozók
jövedelme rendszerint magasabb a hasonló állami-szövetkezeti munkakörben

4
Az adóbevallások megbízhatatlansága miatt egyáltalán nincs például statisztikai adatgyőjtés az
önállók (kisiparos, kiskereskedı, szerzıdéses bérlık) jövedelmérıl − legfeljebb becslések
léteznek.
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elérhetı keresetnél. Másképpen fogalmazva, a nyolcvanas években a kisvállalkozóvá
válás egyértelmően a nagyobb jövedelem megszerzésének perspektíváját nyújtotta. (A
jelenség gazdasági magyarázata kézenfekvı: a kis tıkebefektetéssel, még mindig
hiánypiacra termelı vállalkozók árait – és befektetések híján jövedelmeit – nem
korlátozta sem a magán- és állami-szövetkezeti szektor közötti verseny, sem a
magántermelık közötti konkurenciaharc.)
A vállalkozásokban mellékfoglalkozásban résztvevık közül pontosabb adataink
vannak a VGMK-tagok bruttó jövedelmérıl: három és négy ezer forint közöttiek az
ágazati átlagok. A mellékfoglalkozású GMK-tagok átlagosan négy-ötezer forint
kiegészítı jövedelemhez jutottak – az adóbevallások szerint.
4. táblázat
A FİFOGLALKOZÁSÚ VÁLLALKOZÓK (TAGOK) ÉS AZ ÁLLAMI,
SZÖVETKEZETI ALKALMAZOTTAK HAVI BRUTTÓ JÖVEDELME
ÁGAZATOK SZERINT 1988-BAN
Ágazati
átlag∗
ipar
építıipar
közlekedés
kereskedelem
szolgáltatás

9 389
9 966
8 728
7 957
9 198

Kiszövetkezet

ISZSZCS

9 596
12 624
10 084
12 784
14 442

9 867
13 514
10 084
12 784
14 442

GMK

PJT

11 479
16 076
10 640
12 025
14 663

18 007
5 150
5 656
6 594
7 327

Átalánydíjasok
6 170
3 817
4 881
3 029
1 934

∗
Az ágazat vállalatainál, szövetkezeteinél teljes munkaidıben foglalkoztatottak átlaga.
(Statisztikai Évkönyv)

A fenti adatoknál részletesebb teljeskörő felvétel mindeddig nem készült a
kisvállalkozók rétegérıl. Az eddigi legnagyobb, az önállóvállalkozókat reprezentáló
kérdıíves felvétel5 a vállalkozók társadalmi rétegzıdését vizsgálta. A kisvállalkozók körébe a

5
A TS-3 kutatási program keretében 1988-ban a KSH Társadalomstatisztikai Fıosztálya és a
Munkaügyi Kutatóintézet mintegy 4000 fıs mintán végzett kérdıíves felvételt. Az elızetes
kutatási eredmények bıvebben Kuczi Tibor és Vajda Ágnes tanulmányában találhatók.
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hagyományos magánszektoron (kisiparos, kiskereskedı) kívül az 1982 óta mőködı
„újtípusú kisszervezetek” (GMK, PJT, ipari szolgáltató szövetkezeti szakcsoport és
kisszövetkezet) tagjait sorolták. Részben technikai okokból, részben mivel a felvétel a
„vállalkozókra” kívánt összpontosítani, csak a fıállású, városi tagok kerültek be a
mintába. Azok tehát, akik legalább egzisztenciális kockázatot vállaltak – a fıállású
állami, szövetkezeti munkahelyük feladásával – és akik tulajdonosként is
kockáztatnak. (A falusi vállalkozók mellızését az indokolta, hogy az elızetes
ismeretek alapján a magyar vállalkozó rétegben a városi bizonyult domináns
elemnek.)6 A feldolgozás során az elemzés a fıfoglalkozásúakon belül is elkülönítette
a valóban vállalkozói funkciót betöltı személyeket: a kisszövetkezetek elnökeit, a
társaságok képviselıit, illetve azok helyetteseit. (A táblázatokban – a rövidség
kedvéért – vezetıknek nevezzük ıket.) Érdemes megkülönböztetni továbbá a
nyolcvanas években vállalkozóvá vált csoportot azoktól a „régi” vállalkozóktól, akik
még 1982 elıtt váltották ki az ipar gyakorlására jogosító, illetve a kereskedıi
engedélyt. A feldolgozás során a globális demográfiai, társadalmi összetétel
elemzésén túl, lehetıség adódott többféle összehasonlításra is. Így a kisvállalkozók
összevetésére a bérbıl és fizetésbıl élıkkel (alkalmazásban állók és a hagyományos
szövetkezetek
tagjai)
az
1984-es
Mikrocenzus
megfelelı
adatainak
figyelembevételével. (KSH, 1985.)
A megkérdezett vállalkozók kétharmada férfi, egyharmada nı. (68%, illetve 32%) Az
összes városi keresı között sokkal alacsonyabb a férfiak aránya (54%), és jellegzetes
a kor szerinti megoszlások különbözısége is.

5. táblázat
VÁLLALKOZÓK ÉS KERESİK MEGOSZLÁSA
KORCSOPORTOK SZERINT (%)
30–34
–29
Vállalkozók
Aktív keresık

9,9
27,8

40–44
35–39

18,4
16,9

22,8
14,9

50–59
45–49

19,9
13,8

13,6
11,2

60–
12,7
14,7

2,6
0,7

Átlagos
életkor
40,3
36,9

6

A vizsgált mintában a csoportos vállalkozási formák tagjai voltak többségben, bár nagy súllyal
szerepeltek a hagyományos kisiparos és kiskereskedı csoport tagjai is. (A minta megoszlása a
vállalkozási jogi formák szerint: 31,1% kisiparos, 14,0% kiskereskedı, 2,1% PJT-tag, 8,7%
GMK-tag, 10,9% ISZSZCS-tag, és 33,0% kisszövetkezeti tag.)
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6. táblázat
A CSOPORTOS VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VEZETİINEK ÉS
TAGJAINAK KOR SZERINTI MEGOSZLÁSA (%)
30–34
–29
GMK-vezetı
ISZSZCS-vezetı
Kisszövetkezet-vezetı
Csoportos vállalkozás tag

3,4
3,2
4,4
19,0

40–44
35–39

20,2
13,0
13,0
23,9

24,0
22,7
22,7
22,3

50–59

Átlagos
életkor

12,9
19,5
17,4
10,3

40,6
42,5
42,1
37,1

45–49
24,8
23,4
27,1
15,5

14,5
18,8
16,1
8,9

Vállalkozóvá tehát a férfiak és a 30–50 évesek válnak nagyobb arányban. A 30 év
alattiak (az össznépességben, illetve az aktív keresıkön belüli arányukhoz képest) alig
képviseltetik magukat a vállalkozói körben. Ennek oka; hogy a pályára lépéshez, saját
piac kiépítéséhez hosszú felhalmozási idıszak szükséges, anyagi és kapcsolati tıke,
elegendı számú vevı, megrendelı. Az öröklés viszonylag ritka, kevesen kapnak
apjuktól mőhelyt, szerszámokat, vevıkört.
A kisvállalkozók és az állami vállalati, szövetkezeti dolgozók közötti legmarkánsabb
különbség az iskolai végzettség szintjében (s általánosítva, a ,,kulturális tıke”
birtoklásában) mutatkozik. A vállalkozók között feltőnıen magas a diplomások
aránya, közel 20 százalék. Míg a budapesti és vidéki keresık egyharmada (31%)
mindössze a 8 osztályos alapképzettséggel rendelkezik, sıt 6 százalékuk még azt sem
szerezte meg, addig a kisvállalkozók körében ezek az adatok 8%, illetve 1%. (Ettıl a
képtıl csak a „régi” kisiparosok, kiskereskedık kevésbé iskolázott rétege tér el.) A
megkérdezett vállalkozók kétharmada valamilyen szakmai képesítéssel is rendelkezik,
sıt az önátlók fele legalább két szakmát sajátított el.
A kisvállalkozókra jellemzı tudás-tıkéhez hozzátartoznak a különbözı
munkahelyeken megszerezhetı tapasztalatok is. Erre utal az, hogy viszonylag gyakran
változtattak munkahelyet: a vállalkozóknak eddigi pályafutásuk során átlagosan 3,8, a
csoportos kisvállalkozások vezetıinek pedig 4,5 munkahelye volt. E rétegnek
kisvállalkozóvá válva is egyik legfıbb jellegzetessége marad a nagyarányú' mobilitás.
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7. táblázat
VÁLLALKOZÓK ÉS KERESİK MEGOSZLÁSA
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT (%)

Vállalkozók
Keresık
ezen belül:
szellemi
szakmunkás

8 osztály v.
kevesebb

Szakmunkásképzı

Érettségi

Érettségi +
szakma

9,1

26,3

36,8

19,3

29,9

14,0

12,2
32,0

4,3
45,6

49,6
21,9

33,9
0,5

24,6

20,4

Felsıfokú
19,6

Mint láttuk, a szervezetek gyakran szőnnek meg, alakulnak át. A kisiparban és a
kiskereskedelemben például a létszám 30%-a kicserélıdik évente (többnyire
ugyanazok a vállalkozók új jogi formát választanak, más tevékenységbe kezdenek). A
vállalatátalakulás, megszőnés, az üzleti siker vagy bukás a piacgazdaságokban is
gyakori jelenség. Magyarországon azonban a piaci alkalmazkodás mellett alapvetı a
változó adminisztratív, jogi szabályozáshoz való igazodni tudás képessége, ami döntı
eleme a „kulturális tıkének”. A kisvállalkozók társadalmi összetételét az
adminisztratív környezet sajátos szelekciós mechanizmusai is alakították a nyolcvanas
években.
A csoportos vállalkozások vezetıinek személyében színre lépett a magyar üzleti
életben a képzett; középkorú férfiak energikus csoportja, akik a megelızı
évtizedekben, nálunk kevésbé ismert életstratégia hordozói: helyüket az önálló
kezdeményezések világában keresik. Mielıtt ennek az életstratégiának a leírására
vállalkoznánk, vegyük szemügyre a kisvállalkozók különbözı csoportjainak
származását, családi hátterét. Ezek az információk megvilágíthatják a születıfélben
lévı magyar vállalkozói réteg történelmi gyökereit, s talán választ kaphatunk arra a
kérdésre is, hogy a sokáig lappangásra kényszerített vállalkozói mentalitás milyen
társadalmi elıfeltételek mellett képes újra aktivizálódni.7

7
Noha tanulmányunk célja az alapvetı empirikus eredmények bemutatása, jelezzük, hogy a fenti
gondolatmenet Szelényi Iván és mások „megszakított polgárosodás” koncepciójával ellentétben
inkább arra utal, hogy a polgárosodást jellemzı tıkeakkumulácíó nem alakult ki Magyarországon,
éppen ezért vált különösen fontossá a „tudás-tıke”. (Szelényi;1988; Társadalmi riport 1990.)
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8. táblázat
KISVÁLLALKOZÓI CSOPORTOK MEGOSZLÁSA
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT (%)

Régi kisiparos
Új kisiparos
Régi
kiskereskedı
Új kiskereskedı
+ PJT-tag
GMK-vezetı
ISZSZCS
vezetı
Kisszövetkezeti
vezetı
Csoportos
vállalkozás tag
Összesen

8 osztály v.
kevesebb

Szakmunkásképzı

Érettségi
+ szakma

Érettségi

Felsıfokú

Átlagos
osztályszám

11,4
10,6

46,3
35,0

10,7
16,4

25,6
28,5

6,0
9,5

11,7
12,4

26,0

18,1

31,9

15,2

8,7

11,2

11,6
4,6

25,7
13,4

32,6
22,1

18,1
17,9

12,0
42,0

12,4
14,2

1,3

9,7

27,9

23,4

37,7

14,5

1,9

6,1

28,5

15,4

48,0

14,8

9,0

27,1

30,4

17,2

16,2

12,6

9,1

26,3

24,6

20,4

19,6

12,8

A kisvállalkozók viszonylag iskolázott családból származnak. A szülık generációjában,
az apák között minden negyedik érettségizett vagy diplomát szerzett (27%).
Összehasonlításképpen az 1970-es népszámlálás aktív keresı férfiainak iskolai
végzettség adatai kínálkoznak; ekkor az aktív keresık 18 százalékának volt hasonló
iskolai végzettsége.8 A szülık relatíve magas iskolai végzettsége már önmagában is
jelzi, hogy a kisvállalkozói csoport a társadalom középrétegeibıl verbuválódott. Az apák
foglalkozására vonatkozó adatok is ezt támasztják alá. A megfigyelt kisvállalkozók
58%-át szakmunkás és szellemi foglalkozású apa nevelte, további 16%-uk pedig olyan
családban nıtt fel, ahol elsajátíthatta a vállalkozás bizonyos elemeit, megismerhette

8
Az összehasonlítás persze szükségképpen pontatlan, csak nagyságrendi összevetésre alkalmas.
A ma átlagosan 40 éves kisvállalkozók 1970-ben átlagosan 20 év körüliek voltak, tehát apjuk
feltehetıen még aktív keresı volt, a középkorú generációhoz tartozott. A fiatalabb korosztályok
azonban már akkor is iskolázottabbak voltak. Egy pontosabb összehasonlítás tehát azt kívánná,
hogy az 1970-ben 40 év feletti korosztály aktív keresı férfiaival hasonlítsuk össze a
kisvállalkozók szüleit. Ez esetben az iskolai végzettségben valószínőleg még nagyobb
különbségeket találnánk.
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az önálló egzisztencia teremtésének legfontosabb feltételeit. Saját földjén gazdálkodó paraszt, vagy
kisiparos, kiskereskedı volt ugyanis 16%-uk apja. Alsó társadalmi rétegekbıl (betanított, segéd- és
mezıgazdasági munkás apáktól) viszont a jelenlegi kisvállalkozók mindössze negyed-ötöde
származik.
A fenti arányok szerint annyi mindenképpen bizonyos, hogy a kisvállalkozók, különösen azok
meghatározott csoportjai (például a kisszövetkezetek vezetıi és tagjai) az átlagosnál magasabban
kvalifikált, iskolázott családból kerültek ki. Különösen a csoportos vállalkozások vezetıire igaz ez,
érettségizett vagy diplomás apáktól legnagyobb arányban a GMK-vezetık (42%), ISZSZCSvezetık (35%), kisszövetkezeti elnökök (39%) származnak. Ugyanakkor a legkevésbé kvalifikált
családból a „régi” kisiparosok jöttek, közöttük jelentıs azok aránya, akik apja a 8 osztályt sem
végezte el. Ez az egyetlen kisvállalkozói csoport, amelynél az érettségizett apák aránya nem éri el
az 1970-es felvétel aktív keresıinek átlagát. Figyelemre méltó, hogy az anyák iskolai végzettségére
vonatkozó adatok is megerısítik az iskolázott családi háttérre mutató képet. (Az anyák 4,1%a
felsıfokú végzettségé, 13,7%-a érettségizett.)
A származási adatok önmagában is minısítik a vállalkozói pályára kerülık családi hátterét, azt az
anyagi-kulturális tıkét, melynek birtokában kisvállalkozásba kezdhettek. Talán messzebbre mutató
következtetésekre juthatunk, ha az 1983-as mobilitás-felvétel két jellegzetes rétegével, a vezetıkértelmiségiekkel, illetve a divatos ipari foglalkozásúakkal hasonlítjuk össze a kisvállalkozók
származását. A magas presztízső vezetı-értelmiségi réteg és a divatos ipari foglalkozásúak (vagyis
azok, akik jól jövedelmezı, sokszor a második gazdaságban is kiválóan kamatoztatható
szaktudással, munkahelyi pozícióval rendelkeznek) feltőnı párhuzamosságokat mutatnak a
kisvállalkozók rétegével. Az értelmiségiek és a kisvállalkozók származása nagyon hasonló, sıt
nagyjából ugyanaz a középréteg a jellemzı kibocsátó a divatos ipari foglalkozásúaknál is.
(Középrétegnek a nem-vezetı szellemi és szakmunkás apákat tekintettük.) Ahogy értelmiségivé,
úgy vállalkozóvá válni is viszonylag kisebb esélye van a segéd-, betanított és mezıgazdasági
munkások gyermekeinek. (Valamivel esélyesebbek a divatos ipari foglalkozásokba kerülésnél.)
Az azonosságok mellett azonban az eltérések is figyelemre méltók. A kisvállalkozók családi
hátterében két foglalkozási csoport gyakoribb, mint az értelmiségieknél és a divatos szakmájúaknál.
A kisegzisztenciát teremtı apák magasabb arányában megmutatkozik a közvetlen materiális
öröklés és a kulturális tıke közvetett átörökítésének szerepe. Ugyancsak feltőnı a vezetı beosztású
apák nagyobb aránya a kisvállalkozói körben. (További kutatásokat igényel annak kimutatása,
hogy ez esetben pontosan milyen örökségrıl van szó, hogyan történik a pozicionális elınyök
átváltása. Vajon az értelmiségen belüli további szelekció, egyfajta intragenerális mobilitás vezetett a
vállalkozói státushoz, vagy a közvetlen öröklés szerepe volt meghatározóbb, a vállalkozás
gazdasági megalapozására ez a társadalmi háttér jobb esélyt nyújtott?) Ha az egyes kisvállalkozói
csoportokat rangsoroljuk az önálló, illetve vezetı beosztású apák gyakorisága szerint, akkor kitőnik
e réteg – részben generációs jellege – belsı polarizáltsága. Egyik póluson a kevésbé képzett „régi”
(kisebb mértékben „új”) kisiparosok, kiskereskedık találhatók, akik családi hátterében gyakoribb
az önálló egzisztencia, míg a másik végletnek a csoportos vállalkozások magasan képzett
menedzserei tőnnek, akik apja is gyakran vezetı beosztású volt.
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9. táblázat
A KISVÁLLALKOZÓK, AZ ÉRTELMISÉGIEK ÉS A DIVATOS
IPARI FOGLALKOZÁSÚAK MEGOSZLÁSA AZ APA
TÁRSADALMI CSOPORTJA SZERINT (%)
Az apa

Kisvállalkozók
(1988)

Vezetı
Egyéb szellemi
Szakmunkás
Betanított munkás
Segédmunkás
Mezıgazdasági munkás
Mezıgazdasági önálló
Kisiparos/kiskereskedı

12,9
15,9
29,3
10,8
4,9
7,2
5,2
10,9

Vezetık és
értelmiségiek
(1988)
4,7
27,0
22,0
11,9
3,9
10,8
9,1
6,7

Divatos ipari
foglalkozások
(1983)
1,9
15,9
33,1
18,4
5,2
13,9
4,0
3,9

10. táblázat
AZ ÖNÁLLÓ FOGLALKOZÁSÚ ÉS VEZETİ BEOSZTÁSÚ APÁKTÓL
SZÁRMAZÓ KISVÁLLALKOZÓI CSOPORTOK SORRENDJE
Az apa foglalk ozása
Önálló
Vezetı
Sorrend
Arány (%)
Sorrend
Arány (%)
Régi kisiparos
Régi kiskereskedı
Új kiskereskedı .
Új kisiparos
GMK-vezetı
Kisszöv. vezetı
Csoportos váll. tagja
ISZSZCS-vezetı
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1
2
3
4
5
6
7
8

30,2
28,8
18,9
16,9
14,9
10,4
9,3
9,2

8
5
6
7
3
2
4
1

8,0
14,4
9,3
8,5
16,0
19,5
14,5
20,1
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A demográfiai adatok, a nemzedékek közötti mobilitás, az iskolázottság, az
intragenerációs mobilitás (melyre itteni elemzésünkben csak a munkahely-változtatás
dinamizmusa utalt) alapján a következı rövid összefoglaló jellemzést adhatjuk a
nyolcvanas évek magyar kisvállalkozóiról. Társadalmi pozícióját tekintve többségük a
magasabb presztízső rétegekhez tartozónak tekinthetı. A „régi” kisiparosok,
kiskereskedık kisebbségétıl eltekintve jellemzı, hogy nemcsak származásuk (és
családjuk vagyoni jövedelmi viszonyai), hanem tudásuk, képességeik is kedvezıek
voltak, hogy éljenek a kisvállalkozóvá válás új lehetıségeivel, 1982 után. Vagyis,
hogy ne kizárólag az állami vállalatokon belüli elırejutást tekintsék
életstratégiájuknak, inkább a vertikális mobilitás, horizontális elınykeresıelınyhalmozó magatartás révén próbáljanak boldogulni. A kisvállalkozásokban kap
igazán teret ez a magatartás, itt hasznosul a korábban szerzett sokféle tudás,
érvényesülnek a kapcsolatok, a változtatni tudás, újrakezdés képessége.
Laky Teréz − Neumann László
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