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Abstract: The goal of this paper is to demonstrate the possibility of the adaptation of holonic 

manufacturing principle (as a major success factor) to initial network and cluster co-operations. The 

scope of the investigation is mainly the agribusiness supply and sales networks, which has a strong 

relationship with household farming, development of rural settlements and ultimately with regional 

economic development. The aim of the adaptation of this principle is to establish a system to starting 

businesses and primary producers to ensure long-term sustainable farming and quality food supply to 

the small rural areas. 

Összefoglaló: A dolgozat célja, hogy bemutassa a holonikus termelési elv, mint meghatározó 

sikertényezőt adaptálási lehetőségét az induló hálózatos együttműködések, fejlődő klaszterek esetére. 

A vizsgálat tárgya alapvetően a mezőgazdasági beszerzési és értékesítési hálózatok világa, amely 

szorosan kapcsolódik a háztáji gazdálkodáshoz, a vidéki kistelepülések fejlesztéséhez és végső soron a 

regionális gazdaságfejlesztéshez. Az elvi adaptáció célja kezdő vállalkozások és őstermelők számára 

egy olyan rendszer kialakítása, amely hosszútávon fenntartható gazdálkodást és minőségi 

élelmiszerellátást jelenthet a kistérségeknek. 

1.Bevezetés 

Jelenleg a világon működő vállalatokat már nem kezelhetjük egymástól elszeparált szigetekként, 

hiszen a globalizáció során a termelés és szolgáltatás ellátási láncok összetett rendszerévé alakult át. A 

hálózatok szerepe nem képezi vita tárgyát a kutatások során. Azonban a hálózatok kialakítására 

vonatkozóan, amikor a legalapvetőbb elemekből szeretnénk kialakítani a saját termelő és értékesítési 

struktúránkat, kevés javaslattal találkozhatunk. Az országok versenyképességi vizsgálatánál a fókusz 

egyre inkább szűkül. A nagyobb területi egységek versenyképessége egyértelműen az őket alkotó 

kisebb halmazok teljesítményétől függ, ezért a fejlesztési irányt ma már a regionális gazdaságfejlesztés 

képzi. Ez a szemlélet is önmagában holonikus vagy fraktál jellegű, ugyanis a különböző részegységek 

autonóm, de kooperatív működése fogja meghatározni a nagyobb halmaz életképességét. Az elv 

analóg az élő szervezetekben tapasztalt szerveződéssel. Azonban ahogy egy kisebb élő egységen belül 

úgy egy régión belül is nagy különbségekkel találkozhatunk. Mit tehetünk abban az esetben, ha a 

legalapvetőbb szereplő szempontjából szeretnénk vizsgálni a hálózatok létrejöttének menetét? Milyen 

javaslatokat, ötleteket adhatunk hálózatépítők számára? Milyen területen érdemes alkalmazni 

hálózatos rendszereket? Hogyan lehetünk képesek menedzselni a vidék gazdasági helyzetét? Ilyen és 

még hasonló kérdésekre vonatkozóan szeretném bemutatni a holonikus termelési elv és a fraktális 

vállalatoktól átvett módszer alkalmazhatóságát az induló mezőgazdasági hálózatok és klaszterek 

világában. 

2. Mezőgazdasági hálózatok kialakítása az alapoktól 

A dolgozat során a hájtáji termelők által létrehozott javak újraelosztására vonatkozóan szeretnék 

ötletekkel szolgálni azzal kapcsolatosan, hogy milyen analógiák képezhetőek a vállalati és termelési 
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elvekkel, illetve hogy milyen rendszerben, milyen szabályok mentén szervezzék meg az 

együttműködést. A háztáji gazdaság esetén a legalapvetőbb egységről beszélünk, amit azért tartok 

fontosnak, mert szükséges, hogy a megfelelő méretgazdaságossági feltételek hiányában is találjunk 

olyan hatékony megoldást, amely a vidék fenntarthatóságát biztosíthatja hosszú távon. A háztáji 

gazdálkodás esetében az elméleti rögzített feltevések az alábbiak: 

 A háztáji gazdaságban az értékesíthető javak, mint felesleg keletkeznek, nem kerülnek 

fogyasztásra (nem kereskedelmi célból termesztik őket) 

 Nincs nagyfokú specializálódás a háztáji gazdálkodáson belül (természetesen eltérő 

súlypontok lehetnek) 

 A megtermelt javakat a sokféleség és a relatíve kevés mennyiség jellemzi 

 Minden egyes termelő eltérő termelési struktúrával, de hasonló terméktípusokkal rendelkezik  

 Nem folytatnak önálló kereskedelmi tevékenységet 

 Nem dolgozza fel a feleslegként keletkező javakat (pl.: gyümölcsből lekvárkészítés). 

A cél a háztáji termelőkre alapozott olyan hálózat létrehozása, amely az alapoktól indul és alapvetően 

termelői és értékesítési hálózat jellegű. Ahhoz azonban, hogy lássuk, milyen típusú hálózatok léteznek, 

és mely hálózati típusok alkalmasak új rendszerek kialakítására, tekintsük át röviden a hálózati 

együttműködés a mezőgazdaság kapcsolatát. 

A szakirodalomban sokféle hálózatokat tipologizáló megközelítés létezik, ezek közül szeretnék 

kiválasztani két rendszert. Az első Castells kategóriarendszere, amely ötféle hálózati típust különböztet 

meg egymástól  

1. Beszállítói hálózatok 

2. Termelői hálózatok 

3. Ügyfélhálózatok 

4. Szabványkoalíciók 

5. Technológiai együttműködési hálózatok 

A fent leírt hálózati típusokból a mezőgazdasági hálózatok kialakítására vonatkozóan a beszállítói és 

termelői hálózatok, valamint a termékpaletta szélesedésével az ügyfélhálózatok lehetnek relevánsak a 

téma tekintetében. A háztáji gazdálkodók létrehozhatnak beszállítói hálózatot a feldolgozóipar 

számára, más megközelítéssel pedig kialakíthatják a saját termelő-értékesítési hálózatukat. A későbbi 

kutatások szempontjából mindkét elgondolás fontos lehet, viszont a jelenlegi dolgozat a második 

típusra fektet nagyobb hangsúly. A hálózatok tipologizálásának egy másik módszere vertikális, 

horizontális és hibrid hálózatokat különböztet meg. A vertikális hálózatok egy vagy néhány 

nagyvállalatból (integrátor) és a hozzájuk tartozó beszállítói láncból állnak. A mezőgazdaság esetén a 

feldolgozóiparhoz való kapcsolódást jelenthetik az ilyen típusú együttműködések, ahol a megtermelt 

növényi vagy állati eredetű élelmiszert a továbbiakban feldolgozzák és értékesítik. A hálózatok másik 

fajtája a horizontális, ahol a termelők valamilyen közös cél érdekében dolgoznak, a köztük lévő 

kapcsolat alapján a partnerek azonos erejűek és az alapvető cél a méretgazdaságosságból adódó 

hátrányok leküzdése. Az ilyen típusú hálózatok kiemelt szereplője a koordinátor szervezet. A 

koordinátor szervezet munkája révén a gazdálkodók fókusza a termelés marad, a koordinátor szerepe 

pedig abban nyilvánul meg, hogy a gazdálkodáshoz szükséges eszközök beszerzését és a megtermelt 

javak értékesítését bonyolítja. A régióban több kistelepülés is törekszik arra, hogy a helyileg 

megtermelt mezőgazdasági termékeket a helyi piacokon értékesíteni tudják a termelők. Azonban a 

piacra jutás költségekkel jár és a mennyiségi korlát miatt sokan nem tudják ezt megtenni. Ezért 

szükséges olyan koordinátor szereplők bevonása, akik a termékek begyűjtésével és 

továbbértékesítésével foglalkoznak. Ez az elv teljesen megegyezik a kiskereskedő-nagykereskedő 

viszonnyal, azzal a különbséggel, hogy a felvásárlási szegmens itt jóval nagyobb és igyekszik lefedni 

minden olyan háztáji gazdálkodót, akinél felesleg keletkezik. Mindkét együttműködési forma célja a 

magasabb szintű piaci penetráció. A mi esetünkben ez szimplán a piacra való kikerülést is jelentheti, 

vagy a helyi piacról egy magasabb, regionális szintre kerülést. Nem célja a rendszernek, hogy a már 

működő beszerzési és elosztási láncokat nemzeti vagy nemzetközi szintre emelje, bár maga az elvi 

lehetőség természetesen itt is megvan. A dolgozatban alapelvek átadására törekedhetünk, amelyet 



megfogadhatnak azok a kezdő vállalkozók, akik hasonló mezőgazdasági hálózatszervező 

tevékenységet végeznek, vagy kívánnak végezni a jövőben.  

A szereplők közül a háztáji gazdálkodók feladata és szerepe adott, tervezést sem igényel, szimplán a 

már meglévő adottságokat (megtermelt felesleg) kívánja felhasználni. A koordinátori szerep azonban 

már közel sem olyan egyértelmű. A koordinátori szerep alapvetően logisztikai jellegű, ugyanis ez a 

szereplő feladatát tekintve begyűjti az adott körzetben az értékesíthető termékeket, megkeresi a 

megfelelő vevői kört és értékesíti azt. A rendszerbe egy köztes szereplő beiktatásával növeltük a 

piacon résztvevők számát, a termékek mennyiségét, ezáltal elősegítettük a versenyt. A koordinátor 

értékesíthet közvetlenül a végfogyasztó felé, de elképzelhető, hogy feldolgozóipari szereplő irányába 

történik majd meg a továbbértékesítés. A végfogyasztó felé történő értékesítés során használhat mind 

formális mind informális értékesítési csatornákat. Informális csatorna lehet például a szociális 

kapcsolatrendszerének felhasználása. A marketingkutatások szerint a magyar lakosság komolyan veszi 

a baráti/családi ajánlásokat és fogyasztásában ez nagyban befolyásolja. 

Fontos kiemelni, hogy a háztáji gazdálkodásra alapozó értékesítési hálózatok előnye abban állhat, ha 

hangsúlyozzák a termék származását, minőségét (pl.: szabad tartás előnyei), és a kistelepülések 

gazdaságfejlesztésére gyakorolt hatását. A minőségi élelmiszer biztosítása azonban nem egyszerű 

feladat, ugyanis a szerteágazó kistermelői beszállítói kör nagy valószínűséggel nem fogja ugyanazt a 

minőségi szintet képviselni. Ezért válik fontossá, hogy úgy alakítsuk ki a hálózatunkat, hogy az a 

mindenkori vevői igényeket ki tudja elégíteni, azáltal, hogy folyamatosan biztosítja a termékellátást. A 

vevő adott minőségi szinthez fog hozzászokni, és amennyiben ettől eltérést tapasztal, csökken a 

bizalma a beszállítóval szemben. Amennyiben a továbbértékesítés nem közvetlenül a fogyasztó felé 

történik meg, hanem feldolgozott termékről van szó, akkor főleg ügyelni kell arra, hogy tartsuk a 

minőségi kritériumokat. Ezért van szükség, hogy a holonikus termelésnél és a fraktálszerű 

szervezeteknél tapasztalt összehangolt munka jellemezze egy ilyen mezőgazdasági hálózat működését, 

ugyanis így tud rugalmasan de megfelelő minőségben reagálni a mindenkori vevői igényekre.  

A továbbiakban a háztáji termelőket mint holon, a hálózattal kapcsolatos szervezői tevékenységet 

végző szervezetet vagy személyt pedig mint koordinátor fogom említeni. 

2. Rugalmasság, alkalmazkodóképesség, átalakíthatóság 

A szervezeti és termelési reakcióképesség fokozására két rokon elvet/rendszert illetve a két elv 

mezőgazdasági hálózatok létrehozása során való alkalmazhatóságukat szeretném a továbbiakban 

bemutatni. Az egyik elv a holonikus termelés a pedig másik a fraktálvállalatok témaköre. 

A holon jelentése „egyidejűleg egész, - amely részeket tartalmaz - és rész, amely alkotóeleme egy 

másik egységnek. A szó a görög eredetű holosz (egész) és az on toldalék (rész, mint neutron, proton, 

stb.) összetételéből alakult ki.” (Kádár,M.;Monostori,L.). A holonokra jellemző egyidejű, ellentétes, 

de egyben kiegészítő tulajdonság az autonómia és a kooperáció. A holonok feladatuk elvégzésével 

kapcsolatosan önállóan döntenek, de a saját nagyobb egységükbe történő integráció során 

együttműködésre is készek. Ennek megfelelően ez az elv alkalmazható a gazdálkodókra, hiszen a 

döntéseiket a saját adottságaiknak megfelelően hozzák a termeléssel kapcsolatosan, azonban amint egy 

hálózatba kapcsoljuk be őket, megjelenik a kooperáció is a rendszerben. Holarchiakét fogjuk definiálni 

azt a csoportot vagy halmazt, amely az együttműködés szabályait definiálja. Ez természetesen a 

holonokon keresztül, de nagymértékben a koordinátor által meghatározva történhet. A klaszterek 

definiálása során szokták megemlíteni, hogy egy klaszter olyan tagok csoportja, akik bár külön-külön 

versenyeznek, de klaszterszinten kooperatív magatartást követnek. Jó példa erre egy holland 

sajtklaszter, ahol a klaszter, mint egységes egész szervezi meg a termékek boltokba jutását (leginkább 

a klaszter menedzseléséért felelős szervezet teszi ezt, aki analóg a példáink koordinátorával), 

polchelyet bérel, viszont azt, hogy ki kerül be az értékesítő helyen lévő polcra már a belső verseny 

dönti el. Ez egy leegyszerűsített példa, hiszen a klasztertagok (nevezhetjük őket holonoknak) 

funkciójukat tekintve azonos halmazba tartoznak. A háztáji gazdálkodásnál azonban szerteágazóbb 

lesz a funkció, így a holonok együttműködése is nagyobb fokú lehet. A vizsgálat szempontjából ez a 

probléma a megfelelő mennyiségi és minőségi kritériumoknak eleget tevő élelmiszer előállítása. Ezen 



felül fontos még az időzítés, hogy ne legyen se túlkínálat, se túlkereslet az adott időszakon belül. A 

raktározással kapcsolatosan nem szeretnék ennek a cikknek a keretén belül foglalkozni, de bizonyos 

mennyiségi határ felett vagy a termék jellegétől függően (pl.: hűtést igényel), előfordulhat, hogy 

köztes raktárakat kell létesíteni, ahol a felvásárló/elosztó koordinátor tárolhatja a termékeket, míg azok 

értékesítésre nem kerülnek. Akár a holonok egymás között is képesek lehetnek a feladat megoldására, 

ilyenkor további specifikáció, esetlegesen egy új hierachikus átszerveződés is kialakulhat a 

részfeladatok elvégzésére. Ez a fajta szerveződés előnyös lehet a koordinátor számára is, hiszen 

szervezési feladatokat adhat át az ideiglenesen irányító holonnak. A holonok által kialakított csoport 

nem statikus, akárcsak egy projektszervezet itt is az tapasztalható, hogy az adott feladat elvégzése 

vagy fogyasztói csoport kielégítése után új típusú csoportosulások jönnek létre. A háztáji termékek 

elosztási láncára kiépülő hálózat feltételezi, hogy az egyes elemek (holonok) nem csak egyfajta 

terméket állítanak elő és egyikből sem nagy mennyiséget. Ez persze nem azt jelent, hogy mindegyik 

holon ugyanazon értékesítésre szánt felesleggel rendelkezik, a valóságban sokkal nagyobb 

diverzifikáció tapasztalható. Ennek megfelelően egy adott holon több csoport részét is képezheti. Ilyen 

alrendszerek lehetnek akár egyszerű bontásban a növényi és állati eredetű élelmiszerek, a hűtést 

igénylő vagy nem igénylő termékek csoportja, de természetesen további bontás is elképzelhető. A 

lényeges kérdés a rendszer konfigurációja, amelyet az elemek közötti kommunikációval 

szabályozhatunk. A kommunikációs rendszerek működtetésére vonatkozóan történhet a koordinátor 

által történő személyes interakciók során, vagy egy későbbi fejlettebb változatban papír alapú és/vagy 

elektronikus dokumentáció. A nyílt rendszerű kommunikációnál, ahol nem lép be közvetlen 

szereplőként a koordinátor szükséges, hogy a holonok egymással megosszák kínálati adataikat, és 

hogy ezt együttesen vessék össze az aktuális vagy jövőbeli keresleti feltételekkel. Ennek megfelelően 

dönthetnek a holonok, hogy az adott körülmények között kívánnak-e a rendszer felé terméket 

szolgáltatni. Ezen felül elképzelhető az is, hogy egy adott holon specializálódni akar valamely általa 

megtermelt árura, viszont ezt mindenféleképpen egyeztetni kell az egész hálózattal.  

A fraktális vállalat kifejezés Warnecketől származik. A fraktálok és holonok világa hasonlóságokat 

mutat egymással és a mezőgazdasági hálózatok kialakításának szempontjából egységesen kezelhető. 

Ettől függetlenül nézzük meg a fraktális vállalatra vonatkozó definíciókat: 

„Fraktál: önállóan cselekvő szervezeti egység, amelynek céljai és teljesítménye pontosan 

meghatározható. „(Kádár,M.;Monostori,L.). 

Kádár és Monostori alapján a fraktálokat, akárcsak a holonokat hasonlóság jellemzi, érvényes rájuk az 

önszerveződés megléte és magasabb szintű egységekbe tömörülhetnek. Az önszerveződés két szintjét 

különítik el, mint operatív és stratégiai, taktikai szintet. Az operatív szint a mi esetünkben a 

gazdálkodás fenntartása, míg a stratégiai vagy taktikai szint a hálózat fenntartása, a hálózat 

ügyféligényeinek kielégítése lesz. Megkülönböztethetjük ezt úgyis, mint egyéni és csoportos szintet, 

az egyéni gazdálkodó egyéni célja, hogy az általa megtermelt javakat értékesíteni tudja, viszont 

emellett fontos számára az is, hogy az értékesítési láncát biztosító hálózatot is fenntartsa. A hálózat 

pedig akkor fenntartható, ha a vevői kör elégedettsége megfelelő és a hálózat tagjai egymással 

kooperálva igyekeznek ezt az elégedettséget maximalizálni, az igényeket kielégíteni. A szerzők ezen 

felül megemlítik, a fraktálok egyéni céljaiból kialakuló közös cél nem lehet ellentmondásos. Ez a fenti 

példánál nem is áll fenn. A kompromisszumra való törekvés kell, hogy előtérbe helyeződjön, abban az 

esetben, amikor valamelyik fraktál eltér az eddigi viselkedésétől és hogy konkrét példával éljek elkezd 

specializálódni egy termékre hogy egyéni hasznát maximalizálja ezzel.  

4. Összefoglalás 

Végső soron elmondható, hogy a hálózatos gazdasági működésben komoly lehetőségek vannak. 

Ahhoz azonban, hogy egy hálózatot jól működtessünk szükséges, hogy vagy a holonikus termelésnél 

vagy a fraktális vállalatnál fellelhető elveket alkalmazni tudjuk.  
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